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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث االميركية

كلفة الحرب :م�أزق �آخر للكيان ال�صهيوني
} حميدي العبدالله
ّ
لخصت وسائل إعالم عربية ،نقالً عن دوريات
اقتصادية «إسرائيلية» ،اآلث��ار االقتصادية التي
تسبّبت ب�ه��ا ال �ح��رب ع�ل��ى غ ��زة .وك�ش�ف��ت إحدى
ال��دوري��ات االقتصادية «اإلسرائيلية» أنّ «وزارة
الدفاع تطالب اآلن بزيادة قدرها  16إلى  18مليار
شيكل مما يرفع الميزانية هذا العام إلى  70مليار
شيكل (حوالي  20مليار دوالر) وتمثل 17%من
الموازنة العامة.
وزارة مالية العدو قالت تعليقا ً على هذا الطلب
«أي � �ا ً ك��ان ال �ح��ال ف ��إنّ وزارة ال�م��ال�ي��ة ت��ؤك��د أنها
ستلتزم بقرار المستوى السياسي» واستدركت
قائل ًة «لكن طلب زيادة بقيمة ( )11مليار شيكل أمر
غريب ،وك� ّل من سيؤ ّيد هذا الطلب ملزم بتحديد
م�ص��در ت�م��وي�ل��ه» .وي��ؤك��د م�س��ؤول��ون ف��ي وزارة
المالية «ع��دم وج��ود أي��ة م �ص��ادر لتغطية زي��ادة
وأي نظرة مسؤولة إلى
بقيمة ( )11مليار شيكلّ ،
عواقب ذل��ك على االقتصاد لن تسمح بمثل هذه
ال��زي��ادة ف��ي ميزانية ال��دف��اع» .لكن وزارة حرب
العدو تر ّد على مواقف وزارة المالية مؤكد ًة «أنها
سبق وح ّذرت من األخطار التي تواجه «إسرائيل»
ووج ��وب االس �ت �ع��داد لمواجهتها» وتضيف إنها
«ت�ط��ال��ب ب��األم��وال ألسلحة ال�م�ش��اة والمد ّرعات
واالس� �ت� �خ� �ب���ارات وت� �ط ��ال ��ب ب �م �ن �ظ��وم��ة حماية
للمد ّرعات» وتب ّرر التكلفة العالية بالقول «مثالً أنّ
ك ّل صاروخ اعترض القبة الحديدية يكلف  80إلى
 100ألف دوالر» وتقول إنه «يمنع خسائر بقيمة
( )13مليون شيكل إذا وقع على منطقة مأهولة».
وح ��ول ال �ع�لاق��ة ب�ي��ن زي���ادة اإلن �ف��اق وح��روب
«إسرائيل» ض ّد غزة ،أشارت المعطيات االقتصادية
إلى أنّ وزارة الحرب في الكيان الصهيوني أكدت
«أنّ كلفة عملية الجرف الصامد وحدها بلغت 8
مليارات شيكل» وأشارت إلى أنه «يجب أن يضاف

إليها احتياجات برزت أثناء القتال وتتطلب زيادة
أخ��رى :أسلحة ،جاهزية ،أي��ام تدريبات ،وسائل
حماية ورصد».
وتشير التقديرات إل��ى أنّ حمالت «إسرائيل»
ال�ث�لاث على غ��زة ف��ي ع��ام  2008و 2009وعام
 2012والحملة الحالية دائ �م �ا ً ك��ان��ت ت�ق��ود إلى
زي��ادات في الموازنات العسكرية ،وهذا بدأ يترك
آث ��اره على األوض���اع ال�ع��ام��ة وث�م��ة إش���ارات إلى
مستويين من هذه اآلثار:
ـ المستوى األول ،أداء االقتصاد وقدرته على
المحافظة على معدالت نمو معقولة وال يكون لها
آثار سلبية على مجمل األداء االقتصادي ،والمكانة
االقتصادية الصهيونية العالمية.
ـ المستوى ال�ث��ان��ي ،انعكاسه على التقديمات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال س�ي�م��ا ف��ي م��ج��االت الصحية
والتعليم ،ألنّ زي��ادة مستوى الضرائب لتمويل
ال� �ح ��رب ،وت �م��وي��ل ال �ت �ق��دي �م��ات االج �ت �م��اع �ي��ة أمر
ص�ع��ب ،فقد أك��د وزي��ر المالية «يائير لبيد» بأنه
«أبلغ اإلسرائيليين أنه ليس بصدد زيادة الضرائب
إليمانه بأنّ االقتصاد في وضع حرج ويحتاج إلى
مح ّفزات وليس إلى كوابح».
واض��ح في ضوء هذه المعطيات ،وعلى الرغم
من أنّ غالبية حروب واعتداءات الكيان الصهيوني
ت��م�� ّول م��ن ال �ح �ك��وم��ات ال �غ��رب �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة عبر
معونات متن ّوعة ،إال أنّ تواتر هذه الحروب التي
ب��ات��ت ت �ت �ك � ّرر ك�� ّل س�ن�ت�ي��ن ،إض��اف � ًة إل��ى األزم ��ات
ال �ت��ي ت�ع�ص��ف ب��االق �ت �ص��ادات ال �غ��رب �ي��ة ،ب ��ات من
الصعب نهوض الدول األجنبية بك ّل أعباء حروب
الكيان الصهيوني ،وبالتالي ف��إنّ خ��روج الكيان
الصهيوني إلى حرب جديدة لم يعد سهالً ،ليس
فقط في ضوء االعتبارات العسكرية التي عبّرت
عنها ال�ح��روب الفاشلة ف��ي لبنان وغ��زة ،وأيضا ً
ه��ذه ال�م��رة الع�ت�ب��ارات لها عالقة بكلفة الحروب
االقتصادية.

القرار  2170في مواجهة المحور
} ثائر أحمد إبراهيم*
ما زالت العقيدة األمريكية تعتمد في حراكها التوسعي
االستعماري مبدأ أيزنهاور بملء الفراغ في الشرق األوسط
وفي العالم أجمع كركيزة أساسية للسيطرة.
فالمبدأ المعمول به في السياسة األمريكية حتى هذه
اللحظة هو قيام حامية السالم العالمية بالتدخل ألجل ضبط
األوضاع في المناطق التي تعاني من فلتان أمني أو عسكري
بذرائع متعدّدة أه ّمها انعدام وجود السلطة الحاكمة القادرة
على تسيير شؤون البالد و حماية العباد.
إنها ذريعة مناسبة إلحتال ٍل ال يمكن تنفيذه بريا ً بالقوة
البشرية المرفوض استخدامها من قبل الشارع األمريكي،
بيد أنّ أمريكا ال تجد إرباكا ً في هذا ،فالمرتزقة محشدون فوق
األرض المعزولة عن وجود الدولتين العراقية والسورية
والتي تض ّم ك ّل مَواطن ومَواضع الثروة الجاذبة ،والمهمة
الموكلة هي استنزاف ما تبقى من قوة الدولتين إلى الح ّد الذي
يصبح اإلنهاك مب ّررا ً لالستسالم الكامل.
تقوم أمريكا باستخدام طيرانها الحربي في منطقة محدودة
من أرض العراق ض ّد بعض المتفلّتين عن قراراتها او ض ّد
أولئك الذين دُفعوا إلى التفلّت من جموع عصاباتها...
إنها ترسم بالنار حدود المنطقة الكردية الموعودة كبادئ
لحفلة التقسيم المأمولة ،موجهة للعالم كله بطاقة إنذار بمنع
االقتراب من هذه المنطقة لتعلنها محمية أمريكية جديدة
في سعي واضح الستكمال مشروع التقسيم الذي غفل عن
مصائبه القادمة ك ّل االنفصاليين الواهمين.
الغول المس ّمى «داعش» ينتشر كالنار في الهشيم وامتداده
الكاسح لنفوس المربكين عقليا ً يصل إلى آماد بعيدة ،وك ّل
بديل سيكون مهما بلغت قسوته أفضل من قاطعي الرؤوس
والئكي األكباد والقلوب ،وسيرضى الجميع بالمخلّص أيا ً كان
هذا المخلص ومهما بلغ ثمن الخالص.
التحرك الميداني في اللحظة المرتقبة يحتاج إلى تغطية
شرعية من المجتمع الدولي لملء الفراغ األمني والعسكري
الذي ستحدثه «داعش» وأخواتها ،والمظلة هي القرار 2170
في مواجهة المحور الرافض النتهاك السيادة أيا ً كان المنتهك
وتحت أي غطاء قام.
قرار سارعت فرنسا وبريطانيا إلى التأكيد على االلتزام
بمضامينه مستبقة تثبيت حصتها المرتقبة في المزايا التي
ستنتزع غصبا ً من المحور الواقف في وجه اإلعصار تعويضا ً
عما فاتها إبان التف ّرد األمريكي بالكعكة العراقية عام .2003
أمريكا التي تتوهّ م إعادة االحتالل بطريقة مختلفة عنوانها
(الوسيط األمريكي النزيه لحل الخالفات بين األخوة) ،لها
ك ّل الحق في الحصول على أجرة أتعابها في إيقاف النزاعات
التي ستنجم عن ظهور الدول الجديدة بعد التقسيم ،وها

هي تعلن على لسان أوباما الذي ال يستحي قيادة «داعش»،
فالطيران األمريكي يستطيع كبح جماح «داعش» لكنه إن ما
ذهب ستعود داعش للتقدم ،هذا ما قاله سيد البيت األبيض.
أمريكا ترى تحركات المحور وحراك حلفائه وتراقب بوتين
الذي يعلم أنّ روسيا اليوم ليست االتحاد السوفياتي.
والذي يراقب مؤشرات الموازين الدالة على بلوغ نقطة
الالعودة وفق خط االنحدار ،يعرف أنّ الدولة الفتية لم تظهر
على سدّة التنافس الدولية لوال الصمود األسطوري للدولة
المقاومة على ساحل المتوسط...
بوتين يعرف قدرة صمود دولته في حرب استنزاف طويلة
األمد ،ويعرف أنّ هناك لحظة مناسبة ال ب ّد فيها من التحرك
لقلب الطاولة وخلط األوراق.
المحاوالت الجادة الروسية لفتح منافذ اقتصادية كاسرة
للعزلة مع دول أضعف من أن تعتبر دول بالمعنى السياسي
لتعريف الدولة يغلب عليها طابع رسائل المتأهّ ب للصدام
القائل إنني ما زلت أحافظ على االستقرار الكوني وأحترم
الشرعة الدولية المستقيلة.
وامريكا التي أرادتها «فوضى خالقة» لك ّل النظم المعادية
أو الموالية لها على ح ّد سواء تستشعر انفالت األمور عن
الضبط المعقول والمقبول ،ورغم ذلك تكابر على االعتراف
بهزيمة مشروعها الوهم.
فوهم إشغال الروسي مع األوروب��ي في حرب استنزاف
اقتصادية وسياسية وربما عسكرية طويلة األمد غير قابلة
التحقق مع استقرار المارد الصيني المراقب...
ووهم فرض أمر واقع جديد مشابه للحالة القائمة بعد
عام  1967بإنهاء األزمة السورية على تسوية طويلة يكون
فيها لدولة «داعش» اإلرهابية وجود مشابه لدولة الصهاينة
التلمودية مع اعتراف بدولة كردية تستكمل أسباب نشوئها،
مترافقا ً بدفع اإلسالموية العرجاء في افريقيا لتفجير الوضع
األمني هناك في مطمح جاد لتعطيل الزحف الصيني فوق
القارة السمراء وفتح ملفات خاصة مشغلة له ،هو وهم معطل
بسبب الصمود األسطوري لرجال الله من أس��ود الجيش
العربي السوري والمقاومين المجتهدين في ساحات الوغى.
مت ّممات المشهد المع ّقد أنشطة مجنونة تدفع العالم نحو
االشتعال...
أمريكا على حافة الهاوية...
المحور المقاوم واثق بأنه خير من يجيد اللعب على حافة
الهاوية...
الجميع يعلم أنّ السقوط هو الخسران المبين...
فمن يسبق إلى إسقاط اآلخر بالضربة القاضية.
الجميع ينتظر ...وإنّ غدا ً لناظره قريب.

 محام

} جاك خزمو*
عند القول إنّ سورية تهزم أميركا يطنّ كثيرون أنّ في األمر
مبالغة ،ألنه من غير الممكن أن تهزم دولة عربية أميركا بما
هي أقوى قوة في العالم ...ولكن الواقع يؤكد أنّ هذا القول
ليس مبالغا ً فيه ،بل هو واقع ملموس على األرض من خالل
معطيات وتطورات كانت وما زالت سورية المساهم األكبر
فيها.
لقد تب ّنت اميركا مخطط «الفوضى الخالقة» في منطقة
الشرق األوسط من أجل تفتيت المنطقة واضعافها .وحاولت
تطبيقه هذا المخطط عبر خطوات عديدة ومن أه ّمها التخلّي
عن حلفائها من القادة العرب ،الذين ارتموا في أحضانها
لسنوات طوال مثل الرئيس التونسي المعزول زين العابدين
بن علي ،والرئيس المصري المعزول حسني مبارك ،وكذلك
عبر دعم ما أسمته «الربيع العربي» الذي هو في الواقع ليس
إال شتاء أسود وقارسا ً وعاصفاً...
دع��م ه��ذا «الربيع» لم يكن علنياً ،بل عبر دع��م س ّري
لمجموعاتوعناصرإرهابية،وكانتتس ّوقلهذهالمجموعات
وتز ّودها بالسالح والمال عبر وكالء لها في المنطقة بحجة
توفير الحرية والديمقراطية للشعوب العربية في المنطقة.
لكن هذا المخطط واجه صخرة كانت العائق الصلب أمام
استمراره ...هذه الصخرة كانت سورية ،الشعب والجيش
وال��ق��ي��ادة ...وه��ذه الصخرة كسرت أي���ادي المجموعات
اإلرهابية التي حاولت التطاول عليها ...واستطاعت أيضا ً
أن تسحق «اإلسالم السياسي المزيّف» الذي كانت اميركا
تحاول دعمه وفرضه على المنطقة .ولوال الصمود السوري،
ولوال يقظة الشعب والتفافه حول قيادته ،ولوال البطوالت
الفريدة والنوعية للجيش العربي السوري .لما تع ّرت هذه
المؤامرة ...ولما شعر الشعب المصري بخطر حكم «إسالمي
معتدل» عليه ،ولما قام بالثورة في  30حزيران .2013
لقد حذرت سورية من خطر اإلرهاب ،وقالت إنه سينقلب
على داعميه ومم ّوليه ،لكن ماكينة التضليل اإلعالمي حاولت
التقليل من أهمية هذا التحذير ،وبعد مرور حوالي  41شهرا ً

الموقف الأميركي :عرقلة واحتواء «داع�ش» و�إنقاذ الحلفاء الأكراد
اتجهت كافة األنظار نحو العراق لمراقبة ما يجري ميدانيا ً
عبر التصدّي لتقدم «داع��ش» بالغارات الجوية االميركية،
وسياسيا ً بعد ممارسة ضغوط مكثفة لحمل رئيس الوزراء
ن��وري المالكي على تقديم استقالته .بينما ت��راج��ع زخم
االهتمام الرسمي والمؤسساتي بالعدوان «االسرائيلي»
على غزة ،ال سيما في ظ ًل اإلع�لان عن هدنة إضافية تمت ّد
لخمسة ايام.
س�ي�س�ت�ع��رض ق�س��م ال�ت�ح�ل�ي��ل أوض� ��اع ال��ع��راق ف��ي ظ ّل
المستجدات الراهنة ،خاصة االنخراط العسكري األميركي
وش� ّن غ��ارات جوية مكثفة على مواقع ومسلّحي «داعش»
عقب «تهديده المباشر ألرب�ي��ل» عاصمة اقليم كردستان
ال�ع��راق .العمليات الحربية ت��دور في العراق بيد انّ انظار
صنّاع القرار في اميركا تبقى مسلّطة على سورية تريد
االنتقام من صمودها وافشالها المخططات االميركية.

قطاع غزة

ح��ذر المجلس األميركي للسياسة الخارجية من تكرار
سقوط الضحايا المر ّوع في قطاع غزة الى «مناطق اخرى في
الشرق االوسط ...اذ يبدو ان مصير إسرائيل ،وعموم المنطقة،
التعايش مع ذلك النمط من التحدي في المستقبل المرئي».
وقال انّ «الخطر ،عاجالً ام اجالً ،سيداهم النظم الديمقراطية
األخرى ،وسيطال تلك الدول البعيدة عن الشرق االوسط».

العراق

اعرب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية عن تأييده
التام «الستراتيجية الرئيس اوباما المستندة الى استخدام
سالح الطيران والقصف الصاروخي ،وارسال مستشارين،
وتوريد االسلحة »...وحث الشعب االميركي على «ضرورة
تقبّل تلك الحقائق بصرف النظر عن خالفاتهم وانقساماتهم
الحزبية ونواياهم السياسية للمستقبل ».واستدرك بالقول
ان التدخل في العراق يشكل «خليطا ً من أقل الخيارات سوءاً...
بل ان عوامل عدم اليقين في الخارطة السياسية هائلة ليس
بوسع أحد الجزم بانها ستفضي الى الح ّل الصواب».
استعرض مركز الدرسات الحربية سبل توطيد «داعش»
ن��ف��وذه «عبر الحملة ال��واس��ع��ة التي ش ّنها منذ منتصف
شهر تموز الماضي لتعزيز سيطرته الداخلية على مناطق
الخالفة ...والذي يستدعي استغالل قدراته العسكرية لبسط
نفوذه على األراض��ي العراقية والسورية وإنشاء جملة من
الحدود البيّنة يستطيع الدفاع عنها »،وحماية إنجازاته
األخ��ي��رة في الرقة والحسكة ومحافظة نينوى «وضمان
سالمة خطوط إم��داده اللوجستية واالت��ص��االت ...وحماية
حرية حركته داخل تلك المناطق».
حث معهد ويلسون دول اإلقليم األخرى أخذ زمام المبادرة
والتحرك باتجاه ال��ع��راق ،ال سيما انّ «بصمات سياسة
الرئيس أوباما ال ت��زال حية في إنشاء تحالفات مع الدول
األخرى لمكافحة اإلرهاب ...وينبغي على الجامعة العربية
ومجلس التعاون الخليجي لعب دور الصدارة لتوفير العون
اإلغاثي والدعم العسكري للغارات الجوية والقوات البرية
بغية إلحاق الهزيمة وسحق «داع��ش» ،ال سيما وهو الذي
يضع نصب عينيه الولوج الى األردن ولبنان والسعودية».
وأع��رب عن اعتقاده ب��أن تشكل سلسلة ال��غ��ارات الجوية
ٍ
كاف من دول الجامعة العربية
االخيرة «مصدر إحراج لعد ٍد
لبدء العمل في ما هو متوقع منها القيام به».
ح ّذر معهد واشنطن من تط ّور «داعش» ليصبح «الناطق
بلسان السنة إال في حال إقدام واشنطن على القيام بخطوات»
معينة .واستنهض الشعب االميركي المتردّد «في دخول
حرب أخرى في الشرق االوس��ط» مطالبا ً ممارسة الضغط
على ص ّناع القرار «لتعزيز ما تحقق من إنجازات والعمل مع
الحلفاء العرب ،وإعالء كلمة األقلية السنية ،الذين سيمألون
ال��ف��راغ الناجم ع��ن إل��ح��اق الهزيمة ب��داع��ش ف��ي سورية
والعراق».
عقد مركز الدراسات االستراتيجحية والدولية جلسة نقاش
مغلقة لبعض الخبراء في الشؤون العسكرية والعراقية،
للبحث في صوابية دعم اقليم كردستان العراق من عدمه.
وقال أولئك أنّ المناطق الكردية «أثبتت أنها واحة استقرار
مؤيدة للواليات المتحدة ...ونحن ملزمون لتوفير سبل الدعم
لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم »،فضالً عن أنّ تعزيز
ق��درة اإلقليم الكردي «يع ّد خطوة أول��ى ضرورية الحتواء
الدولة االسالمية والتي قد تتط ّور الى تب ّنيها كاستراتيجية
اميركية ...فضالً عن توفيرها الزخم المطلوب لجهود اإلدارة
األميركية ممارسة ضغوطها على (حكومة) بغداد لتوسيع
واستقطاب القوى األخرى في صيغة الحكم التي من شأنها،
لو توفر لها الدعم األميركي واإليراني ،فرض التراجع على
داعش ».واوضح المشاركون انّ أكثر االحتماالت ترجيحا ً هو
«قيام حكومة تدعمها إيران وتسعى إلى احتواء خطر الدولة
اإلسالمية في منطقة الشمال الغربي» من العراق.
التحذير من مخاطر االنخراط العسكري في العراق أتى
من «معهد كاتو» الفتا ً النظر الى انّ «مغبّة التدخل يرافقها
تداعيات غير مقصودة وغير محسوبة وعسيرة على التحكم
بها ».واوض��ح انّ «تجربة التدخل االميركي في الشرق
االوسط تشير الى أنّ تدخالً ما يو ّلد آخر في العموم تقريباً»...
ونقل على لسان قائد هيئة األركان المشتركة السابق ،مايكل
مولن ،قوله «ليس بوسع نشر أعداد كبيرة من القوات في ظ ّل
فترة زمنية مفتوحة ان تغيّر في النتائج».

تركيا

�سورية تهزم �أميركا
من الصمود ،تبيّن أنّ هذا التحذير هو صادق ،وفي مكانه
الصحيح ...وها هي المجموعات اإلرهابية تهدّد العراق،
وكذلك تهدّد تركيا .وقد تنتقل قريبا ً إلى مناطق عربية عديدة
وخاصة في الخليج العربي.
لمترضخسوريةللتهديداتاألميركية،واللك ّلالضغوطات
وال ممارسات المجموعات اإلرهابية اإلجرامية ،وصمدت في
وجهها ،وفي الواقع سحقت وما زالت تسحق هذه المجموعات
التي تحارب بالنيابة عن اميركا و«إسرائيل».
مصداقية اميركا في العالم هي في الحضيض اآلن،
وسياستها في المنطقة تعاني ،ومصالحها في خطر.
لقد حاولت أميركا االنقضاض على سورية لضرب محور
المقاومة ،إال أنّ هذه العملية فشلت ،وبالعكس فإنّ ثقافة
المقاومة تتع ّزز وتقوى يوما ً بعد يوم ،مما يعني أنّ سياسة
اميركا في المنطقة ه��زم��ت ...وم��ا زال��ت تهزم على أرض
الواقع.
لذلك فإنّ القول إنّ سورية تهزم اميركا هو قول صحيح ،إذ
أن السياسة االميركية تهزم يوميا ً في المنطقة على يد القيادة
السورية والسياسيّين السوريّين المخضرمين ،وعلى يد
الجيش العربي السوري حماة الديار.
وستعترف اميركا قريبا ً بهذه الهزيمة عندما تق ّر بأنّ
المجموعات االرهابية في سورية والعراق ال��خ ،...تشكل
خطرا ً على العالم كله ،وال ب ّد من وقفة جادة في مواجهتها،
ستتوسل المساعدة من الخبرات السورية في
وبالتالي
ّ
التعامل مع اإلرهاب ،وستضطر إلى االعتذار عاجالً أم آجالً
لسورية عن سياستها الخارجية الفاشلة في المنطقة ،بعد
اإلدراك بأنّ محور المقاومة صلب ،وهو على حق في مواقفه
وفي تصديه للمؤامرات ،وانّ سورية دولة قوية صلبة ليس
في مساحتها وعدد سكانها ،بل في حنكة وحكمة قيادتها
ودورها ال ّفعال في قراءة المستقبل والدفاع عن سيادة الوطن،
وعن األمة ،وفي إسقاط وإفشال ودحر المؤامرات التي تحاك
ض ّد سورية خصوصا ً وض ّد المنطقة بشكل عام.
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ت��ن��اول «ص��ن��دوق ج��ي��رم��ان م��ارش��ال» للتنمية نتائج
االنتخابات الرئاسية في تركيا مذكرا ً بتعهّدات الرئيس
المنتخب رجب طيب اردوغان الصريحة بأنه «ال ينوي تقييد
نفسه بالصالحيات الرئاسية المنصوص عليها دستورياً»،
محذرا ً من ميله «لفرض نظام رئاسي بفعل األم��ر الواقع
مستغالً وضعه كرئيس وزراء لتحويل الصالحيات الى
الرئيس»...
واستعرض معهد واشنطن فوز أردوغان وانعكاساته على
مستقبل العالقات االميركية – التركية قائالً إنه «يستع ّد لتبّؤ
منصب الرئاسة ليحكم البالد بمفرده ...والذي سيقدم على
األرجح زيادة تحريض الواليات المتحدة على توفير مزيد
من الدعم للمسلحين السوريّين ،وكذلك طلب دعم الواليات
المتحدة لتعزيز صراع أكراد العراق مع الحكومة المركزية
في بغداد »...وأضاف انّ اردوغان سيجد متسعا ً من الحيّز
«للتعاون مع الواليات المتحدة في مسائل ذات حساسية
سياسية مثل عالقات تركيا مع ك ّل من أرمينيا وإسرائيل...
وترميم عالقاته مع الرئيس اوباما طمعا ً في حصوله على
الدعم االميركي كدرع حا ٍم لتركيا من حالة عدم االستقرار
السائدة في ك ّل من سورية والعراق»...

التحليل

بعد طول ترقب وانتظار لسبر أغوار مخططات «داعش» لم
تحرك فيها الواليات المتحدة ساكنا ً خاصة للمجازر الموثقة
التي ارتكبها في الموصل ومحيطها ،وما لبثت ان سارعت
اميركا إل��ى استحضار الخيار العسكري عندما الح خطر
تهديد «داع��ش» للسيطرة على مدينة اربيل ،تاج المخطط
الصهيوني لتقسيم العراق الى كانتونات متعدّدة؛ وبات
على بعد  50كلم من تخومها .وشكل تقدّمه واندفاعه «نكسة
استراتيجية» لمشروع فصل إقليم كردستان عن الوطن األم،
ال سيما لتوارد معلومات تفيد بأنّ «داعش» لديه خاليا نائمة
في اقليم كردستان.
في خطوة اخرى ذات داللة ،تزامن اعالن الرئيس اوباما
شن غارات جوية متواصلة في العراق مع توزيع «داعش»
منشورات باللغة االنكليزية في قلب العاصمة البريطانية
وعلى بعد أمتار قليلة من مق ّر السفارة االميركية في لندن.
اإلعالن وزع بكثافة في شارع «اكسفورد» الشهير والمركزي،

وبالقرب من حديقة «هايد بارك »،مبشرا ً بقيام دولة «الخالفة
االسالمية» داعيا الجمهور الى ش ّد الرحال والهجرة الى هناك
اذ انّ «فجر عص ٍر جدي ٍد بدأ بالفعل ».المنشورات المذكورة قد
ال تكون ذات تأثير كبير في السياق العام للحرب الدائرة على
وحدة ما تبقى من العراق ،اال انها مؤشر على جرأة وعمق
تأييد القاعدة الشعبية التي يتمتع بها «داعش» في الغرب.
ب � ّرر الرئيس أوب��ام��ا إعالنه ب��دء ال��غ��ارات الجوية على
العراق ،ال��ذي قد يستغرق «بضعة أشهر »،بأنه ضروري
«لحماية المصالح األميركية» هناك .المغيّب في اعالنه هو
تحديد ماهية المصالح الممثلة في امتيازات شركات النفط
االميركية الكبرى ،اكسون موبيل وشيفرون ،واستثماراتها
الضخمة في اقليم كردستان في تح ّد سافر لحكومة بغداد.
الناطق باسم البنتاغون ،جون كيربي ،أوضح أهداف الغزو
االميركي المتجدّد بالقول «ال��ق��وات العسكرية االميركية
ستمضي في مهامها بالمواجهة المباشرة ض ّد داعش اينما
نجده يهدّد قواتنا ومنشآتنا».
صحيفة نيويورك تايمز ل ّمحت ال��ى حجم «المصالح»
الهائلة باإلشارة الى تواجد «عدة آالف من االميركيين »،في
اربيل ،وال شك انّ ع��ددا ً ال بأس به منهم ضباط في وكالة
االستخبارات المركزية .صحيفة الغارديان البريطانية علقت
بالقول انّ االميركيين «لم يستطيعوا البقاء خارج (العراق).
بالكاد مضى عامان على انسحاب ال��ق��وات االميركية من
العراق ،واآلن عادوا للقتال مرة اخرى .وجاء الرئيس اوباما
في المرتبة الرابعة على التوالي من الرؤساء االميركيين
الذين صادقوا على العمليات العسكرية في العراق» بمعزل
عن تفويض من االمم المتحدة( .عدد  13آب الجاري).
بعبارة اخرى ،جاء تطبيق «سياسة الحرب الكونية على
االرهاب» مفتوحة األجل استكماال ً للمخططات السابقة لفرض
السيطرة االميركية المطلقة على موارد المنطقة ،وهذا يدحض
مزاعم أركان االدارة االميركية ،ال سيما سفيرتها لدى االمم
المتحدة ،سامانثا باور ،التي ما برحت تردّد تقديس «مبدأ
ّ
يرف لها
مسؤولية الحماية» لالميركيين اوالً ،من دون ان
جفن على حجم الضحايا االبرياء الذين تسبّبت السياسات
االميركية بإبادتهم ،صغارا وكبارا.

القتال في العراق
والعين على سورية

مجلة «االيكونوميست» الرصينة عنونت غالف عددها
األخير «العودة الى العراق »،معلنة تأييدها السافر لتجدّد
الغارات االميركية لعرقلة تقدم «داع��ش »،وبعد نجاحها
قد تجد «الواليات المتحدة مه ّمتها تختزل في تنفيذ غارات
جوية متباعدة لمعاقبة واح��ت��واء داع��ش ».وحثت زعماء
الدول الغربية قاطبة «على ضرورة تهيئة الرأي العام في
بلدانهم لخوض عمليات عسكرية طويلة األجل في ذاك الجزء
من العالم».
األخطر ان تقرير المجلة يمهّد األرضية الستكمال الغارات
الجوية ف��ي س��وري��ة ،قائلة «م��ن غير المرجح ان تتمكن
الواليات المتحدة من تدمير او احتواء الظاهرة الجهادية،
في المدى البعيد ،من دون إعداد نفسها للتدخل في سورية؛»
بحجة مالحقة تشكيالت «داع���ش» .ج��اء ذل��ك بالتساوق
مع تصريحات وزيرة الخارجية السابق هيالري كلينتون
التي تص ّر في تصريحاتها األخيرة على أنه كان يتعيّن على
ال��والي��ات المتحدة قصف االراض��ي السورية قبل العراق.
واضافت االيكونوميست« :عاد االميركيون للقتال البري،
وستطول إقامتهم لفترة مقبلة».
النخب الفكرية االميركية ممثلة بأحد أه ّم اركنها ،مجلس

الغارات الجوية الأميركية
�ضدّ «داع�ش» على تخوم
كرد�ستان ما هي �إال و�سيلة
ي�ستخدمها �أوباما ال�ستعادة
هيبة �أميركا في العراق
ً
وبديال عن ف�شله في �سورية
العالقات الخارجية ،حث رئيسه ريتشارد ه��اس اإلدارة
االميركية على «القيام بشنّ غارات متواصلة ض ّد «داعش» في
ك ّل من العراق وسورية .الحدود القائمة ليست ذات أهمية...
الهدف هو وقف (اندفاع) داعش وايضا ً إنجازه بوسيلة من
شأنها تفادي ان تصبح إيران هي المستفيدة( ».مقال نشرته
يومية «فاينانشال تايمز» البريطانية في  12آب).
ما تقدّم من ع��رض ك��ان ض��روري �ا ً للداللة على النوايا
الحقيقية المبيّتة ل�ل�إدارة االميركية ،ليس ف��ي العراق
فحسب ،بل إبقاء سورية في صلب دائرة استهدافها .ضمن
هذا السياق ينبغي قراءة تأجيج الخالفات الداخلية لنظام
أرست الواليات المتحدة أسس المحاصصة الطائفية ،ورمت
بعرض الحائط نتائج االنتخابات «الديمقراطية» االخيرة
التي صدّعت العالم بها ،وأص�� ّرت على اإلطاحة برئيس
الوزراء نوري المالكي لتصفية حسابات سابقة معه وعلى
رأسها :إصراره على رحيل كافة القوات االميركية من العراق
عام  ،2011ورفضه عرضا ً اميركيا ً لبقاء قوات عسكرية في
العراق قوامها  10آالف عسكري على األقل؛ وموقفه المؤيد
لسورية وحكومتها في محاربة قوى المعارضة السورية
المسلحة المدعومة اميركيا .كما انّ البعد االقتصادي لم
يكن غائبا ً عن اللوحة ال سيما في «العطاءات النفطية» التي
أقدم عليها العراق والتي «لم تحفظ لواشنطن حصة االسد»
لشركاتها كما رغبت.
هذا الصراع الخفي بين نوري المالكي ،بصفته الرسمية
وفق صالحياته كرئيس للوزراء كما صاغها الدستور الذي
وضعته اميركا ،ينبغي اخذ عناصره بعين االعتبار للتوقف
على حقيقة التوجه االميركي في تشظي العراق والحيلولة
دون تحقيق شبح سقوط االقليم الكردي ،وتسليحه ودعمه
برا ً وجواً.

هشاشة الوضع العسكري لألكراد

أق ّرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير مط ّول 14 ،آب،
بحرفية قوات داعش «اذ تتسم الجماعة بالدهاء والتط ّور
ولديها بنية تحتية فاعلة قد تستم ّر لسنوات قادمة ».وأضافت
انّ الغارات الجوية المكثفة التي تش ّنها الواليات المتحدة «قد
توسع داعش لكنها لن تلحق به الهزيمة».
توقف
ّ
واكد عقم القصف الجوي مدير العمليات في هيئة األركان
المشتركة ،الفريق ويليام مايفيل ،بالقول انّ «المأزق يشير
الى انتفاء الفعالية من الغارات الجوية المحدودة كالتي
ش ّنت في األيام القليلة الماضية لوقف اندفاع داعش وتوغله
عميقا ً داخل االراضي الكردية( ».تصريح لصحيفة «ستارز
آند سترايبس» للشؤون العسكرية).
واض��اف مايفيل انّ ب�لاده «تنوي توفير اسلحة فعّ الة
والتي باستطاعتها تدمير العربات العسكرية االميركية
ومعدات ثقيلة اخرى» استولى عليها «داعش» ،اذ انّ «قادة
القوات الكردية اشتكوا انّ األسلحة الخفيفة لدى قواتهم
عاجزة عن اختراق المدرعات االميركية ».ومضى بالقول
انّ المعدات االميركية وحدها لن تفي بالغرض ال سيما ان
قوات البيشمركة الكردية تستخدم صواريخ مضادة للدروع
روسية الصنع ،من ط��راز  14.5و  12.5ملم ،مما «يتعيّن
على الواليات المتحدة االستعانة بحلفاء اقليميين مثل مصر
لتوفير ذخائر اضافية روسية الصنع».
ال يساور القادة العسكريون االميركيون الشك في تواضع
فعالية الدعم االميركي لالكراد باألسلحة والذخيرة ،بل
يدركون انه يتعيّن عليهم نشر مزيد من القوات الخاصة في

المناطق الكردية في تباين فاصل مع وعد الرئيس اوباما بأنه
«لن يرسل قوات تنخرط في القتال البري هناك؛ ومقاربة
مديات الدعم المطلوب من دون المجازفة بدخول قوات
عسكرية غربية إلنجاز المهمة ،ال سيما أنّ تجربة التدخل في
العراق عام  2003ال تزال ماثلة حية ،وقد استوجبت تدخل
قوات اميركية خاصة كثيفة في الجانب الكردي آنذاك ،عقب
تراجع تركيا توفير أراضيها كقاعدة انطالق للغزو االميركي.
الجهد القتالي األك��ب��ر ك��ان م��ن نصيب ال��ق��وات االميركية
والغربية ،ال سيما الكتيبة الثالثة للقوات االميركية الخاصة،
وسخرت ق��وات البيشميركة الكردية لمهام تطهير حقول
االلغام ودعم القوات.
في أثناء المواجهات مع الجيش العراقي آنذاك ،اشتبكت
القوات الخاصة األميركية مع القوات المد ّرعة العراقية ،ال
سيما وح��دات «القبعات الخضر» التي استخدمت قذائف
مضادة للدروع من طراز «جافلين» بدعم من سالح الجو؛ بينما
بقيت قوات البيشميركة في الخلف تنتظر انتهاء االشتباك.
واصدر القادة العسكريون أوامرهم لبعض عناصر القوات
الخاصة التراجع خلف الخطوط إلعانة القوات الكردية والتي
استهدفت بغارة جوية اميركية عن طريق الخطأ.
االداء العسكري المتواضع ل�لاك��راد ام��ام داع��ش ،حفز
الواليات المتحدة على تب ّوؤ مركز صدارة التصدي المباشر.
تجد القوات االميركية نفسها تك ّرر تجربة الماضي القريب
باالعتماد المتزايد على تشكيالت قواتها الخاصة في هذا
الشأن ،عوضا ً عن القوات التقليدية المجهّزة لتلك المهام.
تلك هي المعضلة التي تواجه الرئيس اوباما وص ّناع القرار:
االلتزام العلني بعدم انخراط القوات البرية في القتال،
وم��أزق التصدي الفعال لـ«داعش» واالحتفاظ بالسيطرة
على االرض وهي من مهام القوات التقليدية .بل ان افضل
ما تستطيع الواليات المتحدة تحقيقه في المواجهة ض ّد
«داعش» هو التوصل لحالة تجميد األوضاع كما هي عليه،
بيد انّ تلك المغامرة ليست مضمونة النتائج.

اللوبي الكردي في واشنطن

منذ زمن بعيد وظف اقليم كردستان موارد كبيرة إلنشاء
ما يُس ّمى «باللوبي الكردستاني» في واشنطن ،الستدرار
عطف ص � ّن��اع ال��ق��رار ودع���م م��آرب��ه ف��ي تحقيق استقالل
االقليم والتحكم بموارده النفطية .في هذا السياق برز اسم
السفير االميركي االسبق في بغداد بعد االحتالل ،زالماي
خليل زاد ،برفقة المستشار االسبق لمجلس األمن القومي
الجنرال جيمس جونز ،كثنائي معتبَر للترويج لمصالح
اقليم كردستان لدى الدوائر االميركية .باالضافة للثنائي
المذكور ،دأبت قيادة اقليم كردستان على االستثمار في عدد
من الشركات والمؤسسات االميركية المختصة بالعالقات
العامة وذات النفوذ في أروقة الكونغرس ،من أهمها مكاتب
محاماة ضخمة« ،باتون بوغز »،تنفق عليها بضع ماليين من
الدوالرات سنويا ً (راجع تقرير يومية «فورين بوليسي» عدد
 13آب الجاري).
وأوض��ح التقرير المذكور انّ جهود اللوبي «أثمرت في
إع�لان البيت االبيض ب��دء حملة قصف ج��وي في مناطق
االقليم» ض ّد قوات «داع��ش»« ،ونتيجة مباشرة للعالقات
الخاصة التي تربط واشنطن بقادة دولة كردستان المستقلة
عملياً »...بل «بدأت الحكومة االميركية الوفاء بالتزاماتها
بتسليح االك��راد ...الذين يتمتعون بدعم عدد من األصدقاء
المؤثرين في واشنطن ».من هؤالء «االصدقاء» يبرز عضوي
الكونغرس الجمهوري جو ويلسون ،والية ساوث كارولينا،
والممثل السابق عن والية تنسي لينكولن دايفيس ،اللذين
أسسا «التج ّمع الكردي االميركي »،عام  2008كحاضنة
ّ
الستقطاب دعم «مسؤولين سابقين في الحكومة االميركية
تشمل وزارت��ي الخارجية وال��دف��اع ووكالة االستخبارات
المركزية ،اض��اف��ة إل��ى مسؤولين سابقين ف��ي الحزبين
الجمهوري والديمقراطي».
ل��م يعد س���را ً انّ خليل زاد يمتلك اس��ت��ث��م��ارات نفطية
واقتصادية اخ��رى في اقليم كردستان ،إضافة إلى رفيقه
جونز .بل انّ ع��ددا ً من كبار القادة العسكريين السابقين
«يحتفظون بمصالح واستثمارات مباشرة في حقول النفط
ال��ك��ردي��ة ...او تسجيلها عبر زوجاتهم» تفاديا ً لإلحراج
والمساءلة القانونية ،وفق ما أوضحه المسؤول السابق في
البنتاغون مايكل روبين.
واضاف تقرير «فورين بوليسي» انه اكتشف الحقا ً ضلوع
السفير االميركي السابق لدى بغداد ،بيتر غالبريث «في
استثمارات ضخمة في احد آبار النفط الكردية عبر شركة
نفط نرويجية »،ويشغل حاليا ً منصب «مستشار رئيسي في
شركة استشارات يملكها خليل زاد ،إضافة إلى امنصب المدير
التنفيذي «للمجلس االميركي الكردي التجاري».

اميركا تطيح بالمالكي
ليصعد مساعده العبادي

كلف البرلمان العراقي بتوفير المسوغات القانونية
لإلطاحة بزعيم الكتلة االكبر فيه ،نوري المالكي ،برفضه
ترشيحه لوالية ثالثة جديدة لمنصب رئاسة الوزارة ،وأتى
بمساعده حيدر العبادي كح ّل مفضل ر ّوج��ت له واشنطن.
تنحيه
واسفر التجاذب والصراع المتصاعد الى قبول المالكي ّ
لصالح مساعده كي يج ّنب حزبه والبالد أزمة سياسية هي
تنصب على حشد
في غنى عنها ،ال سيما انّ االولوية الراهنة
ّ
الجهود لمواجهة «داعش».
وسارع الرئيس أوباما وأركان إدارته الى تهنئة العبادي،
وت�لاه تهاني ج��اءت من طهران على لسان رئاسة مجلس
األم��ن القومي .وارف��ق اوباما وحكومته رسائله بالتشديد
على ضرورة توسيع هامش آلية الحكم وإفساح المجال امام
مشاركة اقوى «للسنة واالك��راد »،عمالً بنصوص الدستور
الطائفي .الثابت انّ القوى الكردية فقدت حوافز انخراطها في
الحكومة بشكل أوسع على ضوء التطورات االخيرة واحياء
طموحات قادتها باالستقالل واع�لان الدولة .اما «السنة»
ممثلين بالعشائر العراقية التي دعمت «داع��ش» في بداية
األمر ،نكاية بحكومة المالكي ،فمن المرجح تبديلهم لمواقعهم
بعد رفضهم لنمط حكم «داعش» االستبدادي.
نظرياً ،ستحظى حكومة العبادي بدعم اميركي ،ليس
لمصلحة العراق بالضرورة ،بل إلرس��اء مظاهر االستقرار
في البداية ،كما أوضح وزير الخارجية جون كيري بقوله
انّ ب�لاده «على ات� ّم االستعداد للنظر بتوفير دعم سياسي
واقتصادي وأمني لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة».
في الشأن العسكري استدرك كيري موضحا ً انّ الواليات
المتحدة «ستراقب ما سيطلب منها مستقبالً من وسائل الدعم
من الحكومة وستنظر فيها تباعاً »،مستبعدا ً انخراط مزيد من
القوات العسكرية االميركية .هذا التوجه يقود الى االستنتاج
انّ الواليات المتحدة لن تترك العراق «يعيد ترتيب أوضاعه
سلمياً» في إطار الدستور «الفيدرالي» الذي صاغته له ،بل
الثابت انّ اميركا ليست معنية بالحفاظ على وحدة العراق
وضمان سيادته على أراضيه.
خصوم الرئيس أوب��ام��ا من الحزب الجمهوري ،بشكل
خ��اص ،وبعض أرك��ان الحزب الديمقراطي يتهمونه بأنّ
سنوات واليته «شهدت تراجعا ً جديا ً للقوة (العسكرية)
االميركية عبر العالم ...وضروة إعادة االعتبار لقوة وهيبة
الواليات المتحدة .اسبوعية «تايم» ح ّرضت ق ّراءها على
انّ «الرئيس اوباما يميل إلى التردّد عوضا ً عن اللجوء إلى
استخدام القوة العسكرية ،والنتيجة أزمات متالحقة ».وكأنّ
التدخالت العسكرية واالقتصادية واالغتياالت بطائرات
الدرونز هي اوجه «التراجع».
تلك القوى ،وهي مؤثرة ولها أوزان معتبرة ،ما برحت
تستعيد اخفاق السياسة األميركية في سورية ،وترى انّ
ال��غ��ارات الجوية ض� ّد «داع��ش» ما هي اال وسيلة الرئيس
اوباما الستعادة هيبة أميركا في العراق« ،واضحت بديالً عن
فشله في سورية».

