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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

نجاحات «داع�ش» في العراق
} حميدي العبدالله
حقق تنظيم «داع��ش» تقدما ً جديدا ً
واسعا ً في مناطق عديدة من العراق,
ف�ق��د تمكن م��ن ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى قضاء
هيت والقاعدة العسكرية الرئيسية في
القضاء ،كما سيطر على مدينة حديثة،
ويحقق التنظيم تقدما ً كبيرا ً في مدينة
األنبار ،واقترب مسلحوه من ما بات
يعرف بأسوار بغداد ،بعض التقارير
تحدث عن أنّ مقاتلي التنظيم يرابطون
ع�ل��ى ب�ع��د ( )10ك�ي�ل��وم�ت��رات م��ن هذه
األس��وار ،وقد يشكلون تهديدا ً لمطار
ب �غ��داد ال��دول��ي وللمنطقة الخضراء،
ح�ي��ث ب��ات��ت ه��ذه ال�م�ن��اط��ق ق��ري�ب��ة من
مرمى نيران التنظيم.
ح � ��دث ه � ��ذا ال� �ت� �ق ��دم ب��ع��د تشكيل
ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ال �ج��دي��دة ،وبعد
بدء التحالف الغربي والعربي بقيادة
الواليات المتحدة بش ّن ضربات جوية
ض ّد مواقع منتشرة للتنظيم في مناطق
عديدة من العراق.
طرح هذا التقدم أسئلة حول أسبابه،
ال سيما بعد االستنفار الشعبي العام،
وبعد تط ّوع عشرات األلوف في ما بات
يعرف بقوات الحشد الشعبي.
تفسر
ث�م��ة ث�لاث��ة أس �ب��اب رئ�ي�س�ي��ة ّ
ال �ت �ق��دم ال �ج��دي��د ال� ��ذي ح �ق �ق��ه تنظيم
«داعش» في العراق:
ال �س �ب��ب األول ،ت� � ��ردّد الحكومة
ال�ع��راق�ي��ة ب��إرس��ال ق ��وات م��ن الحشد
الشعبي إل��ى ال�م�ن��اط��ق ال��واق �ع��ة غرب
العراق ،وال سيما في محافظة األنبار،
واالك �ت �ف��اء ب �ق��وات ال�ج�ي��ش والشرطة
ال�م�ح�ل�ي��ة وق � ��وات ال �ص �ح��وة ورج���ال
ال �ع �ش��ائ��ر .وواض� ��ح م �ن��ذ ال �ب��داي��ة أنّ
ج�م�ي��ع ه ��ذه ال�ت�ش�ك�ي�لات غ �ي��ر ق ��ادرة
على م��واج�ه��ة «داع���ش» وق��د اختبرت
في الماضي ،سواء في عهد االحتالل،
أو في الفترة التي أعقبت جالء القوات

األم �ي��رك �ي��ة ع ��ن ال � �ع� ��راق ،وم��ع��روف
أن��ه ل��م ي�ت� ّم اح �ت��واء ه�ج��وم الجماعات
المسلحة وال�م�ق��اوم��ة ف��ي ع��ام 2007
إال بعد تعزيز القوات األميركية ،ورفع
عديدها إلى أكثر من ( )140ألف جندي
أم�ي��رك��ي ،إض��اف � ًة إل��ى ق��وات التحالف
الغربي األخ��رى ،والشرطة والجيش
العراقي اللذان كانا يعمالن بإشراف
قوات االحتالل األميركية.
السبب الثاني ،قرار رئيس الحكومة
العراقية حيدر العبادي وق��ف قصف
مواقع «داع��ش» في المناطق المأهولة
بالسكان ،وم �ع��روف أنّ ه��ذا التنظيم
يتحصن في كثير من المدن أو البلدات،
ّ
وال�ض��رب��ات الجوية غير فاعلة ضدّه
في المناطق المكشوفة ،إذ ليس قادة
التنظيم سذجا ً إلى درجة أن يقعوا في
فخ نشر قواتهم في مناطق مكشوفة
يسهل اصطيادها م��ن قبل الطائرات
العراقية وطائرات التحالف.
ال �س �ب��ب ال �ث��ال��ث ،ت �ج �نّ��ب الحكومة
ال�ع��راق�ي��ة اح�ت�م��ال تأجيج الصراعات
يفسر
المذهبية ،وربما ه��ذا هو ال��ذي ّ
ق��راره��ا األول وق��ف قصف المناطق
المأهولة ،وقرارها الثاني عدم إرسال
ق ��وات ال�ح�ش��د الشعبي إل��ى محافظة
األن� �ب ��ار ح �ي��ث ح �ق��ق «داع � ��ش» تقدمه
ال �ج��دي��د ،وت�س�ع��ى ال�ح�ك��وم��ة الختبار
قدرات الجيش والقوات المحلية ،وقد
ال ت��رس��ل ق ��وات ال�ح�ش��د ال�ش�ع�ب��ي إال
بعد أن تطلب ذلك التشكيالت والقوى
السياسية ال�م�ع��ارض��ة ل �ـ«داع��ش» في
م�ح��اف�ظ��ة األن� �ب ��ار ل��دف��ع خ �ط��ر الفتنة
ال�م��ذه�ب�ي��ة ،ول �ك��ن ال�ت��أخ��ر ف��ي إرس��ال
ق � ��وات ال �ح �ش��د ال �ش �ع �ب��ي ،ق ��د يم ّكن
«داعش» من تعزيز سيطرته ،وتصبح
عملية زع��زع��ة ه��ذه ال�س�ي�ط��رة دونها
كلفة كبيرة ،ومخاطر استقدام قوات
غريبة كبيرة هي أق��رب إل��ى استدعاء
االحتالل من جديد.

دي مي�ستورا ي�ستعين
بحزب اهلل في �سورية؟

«تحالف الأوهام» الجوي لأوباما :هل تبد�أ تعديالت اال�ستراتيجية من البوابة التركية
ّ
سخرت مراكز األبحاث معظم إنتاجها واهتماماتها لمعركة عين العرب – كوباني ،وخيبة أملها
من نتائج الغارات الجوية «المثيرة للسخرية» في استهداف مسلّحي «الدولة االسالمية».
سيستعرض قسم التحليل تقدم مشروع «داعش» على الرغم من استمرار الغارات الجوية،
وكذلك تردّد تركيا في اتخاذ موقف فاعل بصرف النظر عن التصريحات النارية لقادتها؛ واستقراء
خيارات الرئيس أوباما عقب إخفاق حملته بتحقيق أهدافها ،األمر الذي يستدعي منه اتخاذ إجراءات
وتدابير أخرى في المنطقة.

استشراف مستقبل االمبراطورية األميركية

سعى معهد أبحاث السياسة الخارجية إلى اإلجابة على سؤال يتبلور في أروقة النخب الفكرية
األميركية حول قتامة مستقبل الواليات المتحدة ،خاصة أستاذ العلوم الطبيعية والرياضيات في
جامعة كونتيكت ،بيتر تورتشين (الروسي األصل) ،وإنتاجاته حول «العصبية» أو النظرية في
المنهج التاريخي البن خلدون؛ مستندا ً الى علم الرياضيات وتفسير ابن خلدون لتحويل التاريخ
الى علم صارم قادر على التنبّؤ وان «كل عصبية (او حضارة) تحمل في طياتها بذور سقوطها»،
قائالً :ان الواليات المتحدة مقبلة على اضطرابات أهلية كبرى وعنف سياسي في زمن ما مع نهاية
العقد الحالي ( .)2013تورتشين صاحب نظرية «دينامية التاريخ »،ومن أه ّم إنتاجاته كتاب «الحرب
والسلم والحرب».
وقال المعهد انه ينبغي التقدم بحذر وروية إلحداث التغييرات المطلوبة لمسار معيّن ،اذ انّ
«رغبتنا المثالية إلحداث قفزات كبيرة تؤدّي الى نتائج فورية عادة ما تفاقم األوضاع من سيّئ الى
اسوأ ،وتقتضي جهودا ً اضافية ،بينما أنصار الواقعية يطالبون بتطبيق حذر للقوة».

«الدولة االسالمية» وتداعياتها المتعدّدة

انفردت مؤسسة هاريتاج بالنظر الى «مجموعة خراسان» كإطار ينبغي «للواليات المتحدة
العمل على إلحاق الهزيمة به ،ال سيما أنّ خطره على اميركا سيتعاظم» ،وحثت الواليات المتحدة
على تنويع أساليب تصدّيها باإلضافة إلى العمل العسكري «وبلورة استراتيجية شاملة عريضة
إللحاق الهزيمة بـ«القاعدة» ...وتبنّي تح ّوالت نموذجية في رؤيتها ،منها وقف العمل بمفهوم
تخص أجهزة الشرطة بالدرجة االولى ،واعتماد برنامج شامل
تهديد «القاعدة» على أنه مسألة
ّ
في المستويات السياسية والعسكرية وااليديولوجية إللحاق الهزيمة بتموضعات «القاعدة» على
المستوى العالمي».
طالب معهد كارنيغي دول االتحاد االوروبي االرتقاء الى مستوى التحدي الذي تمثله الدولة
االسالمية ،وعدم النظر اليها كتهديد إرهابي عادي بل تتميّز «بسيطرتها على مناطق شاسعة من
األراضي وآبار النفط ،وك ّم هائل من العتاد العسكري وإمكانيات مالية معتبرة؛ فضالً عن جهودها
المكثفة الستدراج وتجنيد مقاتلين أجانب في صفوفها»...
اعتبر معهد ويلسون انّ اإلدارة االميركية «تتبنى الخيار العسكري ض ّد الدولة االسالمية من
دون مواكبة استراتيجية سياسية أبعد من االستناد الى رغبات ذاتية ».كما أعرب عن العقبات التي
تعترض بلورة استراتيجية ف ّعالة نظرا ً «لعدم تح ّكم الواليات المتحدة باألوضاع السياسية في
العراق او سورية ...فضالً عن تباين مصالح القوى المشاركة في االئتالف االقليمي ،وكذلك تباين
المفاهيم حول درجة الخطورة من التهديد ومصدره ،الى جانب اختالف في األهداف المرجوة».
حثّ معهد بروكينغز اإلدارة األميركية على تكثيف الجهود «إلنشاء جيش سوري جديد» كبديل
لكافة تشكيالت المعارضة السورية المسلحة «وفق عقيدة عسكرية اميركية تتبنى اسقاط النظام

تواضع حصاد الغارات الجوية

عندما كلّف ستيفان دي ميستورا مبعوثا ً أمميا ً لح ّل سياسي في سورية ،بعد فشل
األخضر اإليراهيمي مشفوعا ً على فشل خطة الحرب إلسقاط سورية ،فاإلبراهيمي مبعوث
لمهمة حصرية تتصل بمهاراته في الحرب النفسية بتقديم مشروع االستسالم كوصفة
سحرية لإلنقاذ من األسوأ ،وبانتحال صفة الصديق الحريص الذي يعرف ما ال يعرفه
اآلخرون ،وعندما جاء إلى لبنان وفشل في إقناع العماد ميشال عون بالقبول بتسوية الطائف
كانت النتيجة معلومة بالحسم العسكري بقرار إقليمي دولي ض ّد عون وإخراجه من لبنان.
فشلت الخطة التي ُبنيت على حشد مئة ألف مقاتل من ك ّل مك ّونات «القاعدة» إلى سورية،
وإسعافهم بالدعم التركي و«اإلسرائيلي» واألردني عند الضرورة عسكريا ً وناريا ً بصورة
خاصة ،ومعهم مئات عناصر العمليات الخاصة من االستخبارات الفرنسية والبريطانية
والتركية والسعودية ،الذين باتت الصحف األجنبية مليئة بالتقارير عن مهامهم الخطيرة من
تنسيق أحداث درعا على يد البريطانيين ،إلى تفجير مق ّر األمن القومي واغتيال الضباط الكبار
في سورية على يد االستخبارات الفرنسية ،وصوالً إلى ما قام به األتراك والسعوديون من
إدارة قام بها بندر بن سلطان وحقان فيدان للسيارات المفخخة ،وما قدمته السعودية وقطر
وخصصته للحرب اإلعالمية عبر قناتي «الجزيرة» و«العربية» ،ومع ثبات الرئيس
من أموال
ّ
السوري وصموده وصمود حلفائه معه وصمود جيشه وشعبه ،كان ال ب ّد من االعتراف
بالفشل وسحب المبعوث الذي أصاب الصدأ وصفاته المفضوحة ،التي اضطر الرئيس األسد
إلبالغ صاحبها بأنّ أالعيبه مكشوفه وأنّ حرصه المز ّيف ال يصدّقه أحد ،من خالل الوقوف
بابتسامة شاكرا ً قدوم الضيف من مسافات بعيدة من دون أن يكون لديه ما يتسحق النقاش،
حتى يمكن القول إنه جاء لزيارة مجاملة دافعها الوحيد الشوق واالطمئنان.
تعيين ستيفان دي ميستورا لم يت ّم لمواكبة ما تبقى من أوراق الضغط على سورية
وترصيد نتائجها ،في ح ّل سياسي ليس معلوم السقف عند الطباخ األميركي ،فال مجال
للمزيد من المخاطرة ،دي ميستورا الخبير بشؤون المنطقة ،وخصوصا ً العراق وأفغانستان
ولبنان والصراع مع «إسرائيل» ،مرشح للعب دور يتخطى حدود سورية لكن انطالقا منها،
فتوازنات المنطقة بصورتها النهائية تتسم بصفتين ال مف ّر من التسليم بهما ،األولى هي أنّ
هذه التوازنات تتصل في نهاية المطاف بالتوازن الحاكم للصراع بين «إسرائيل» وبين محور
حزب الله وسورية الذي ينتهي في إيران أساساً ،والثانية هي أنّ سورية هي الساحة التي
سترتسم فيها صورة هذه التوازنات.
الجولة الراهنة التي تمثلها الحرب على «داعش» و«النصرة» ذات صلة مباشرة بالتوازن مع
«إسرائيل» ،التي تقف علنا ً وراء جبهة النصرة ،فيما تمسك تركيا بيد «داعش» ،وتتقاسم قطر
مع تركيا و«إسرائيل» اليدين اإلثنتين ،وهي الجولة األخيرة التي ال يتسع الزمن وال تتدخر
القدرات رصيدا ً لخوض سواها ،وال مكان فيها للكثير من الوقت الضائع ،فمعها تتضح ماهية
العالقة الروسية ـ األميركية ،والعالقة اإليرانية بك ّل من أميركا والسعودية ،وعبرها يتظ ّهر
حجم وطبيعة الدور التركي القادم.
دي ميستورا مبعوث االنتظار واالستعداد لنهاية الجولة من دون مشروع ومن دون
مقترحات ،بل بفتح القنوات وتسليكها ،حتى يتبلور المشهد األخير ،وألنّ الصراع األميركي
مع سورية وحزب الله فعلى دي ميستورا أن يسير عكس سير اإلبراهيمي ،فيحفظ مع
الرئيس السوري وقيادة حزب الله أفضل العالقات ،أما حلفاء أميركا من المعارضة السورية
أو من دول المنطقة فبيد أميركا الروموت كونترول لجلبهم إلى الصحن الذي ينضج تذ ّوقه،
في نهاية الجولة وتوزاناتها ،وعندها يطلق دي ميستورا مشروعه و يبلور مقترحاته.
هكذا يبدأ االعتراف بحزب الله العبا ً على المسرح السوري ،ويطلب دي ميستورا معونته،
ويسلّم بأن الح ّل السياسي هو الطريق الوحيد لنهاية األزمة ،كما سلّم للرئيس األسد أن ال
مكان في الح ّل السياسي إال للمعارضة التي تق ّرر االنخراط الجدي في الحرب على اإلرهاب،
وتعتبر خالفها مع الدولة في مرتبة أدنى من صراعها مع اإلرهاب ،ولذلك تتقبّل صناعة
تسوية توافقية قائمة على التنازالت المتبادلة لبناء جبهة موحدة في وجه اإلرهاب.
لقاءات دي ميستورا عالمة على اين يوجد حلف المنتصرين في نهاية المطاف.

«توب نيوز»

البرزاني
 عندما احتلت أميركا العراق حرصت على أن يتزامن تسلّم جالل الطالباني رئاسةالجمهورية ليتنازل لمسعود البرزاني عن إدارة شؤون كرستان العراق والبيشمركة.
 عندما هاجم «داعش» أربيل أيقظ الجنرال طوني أبي زيد من البنتاغون الرئيس باراكأوباما التخاذ قرار طارئ بتحريك المقاتالت األميركية من الخليج باتجاه العراق ألنّ «كل
ما بنيناه ينهار سيدي الرئيس».
 يقول الصحافي البريطاني روبرت فيسك إنّ أربيل بعد االحتالل األميركي أعدّت لتكونبديالً من دبي وتل أبيب معاً.
 هوجمت عين العرب من «داعش» فكان االستغراب كيف يتج ّرأ والمناطق الكردية خطأميركي أحمر ،فتب ّين أنّ كوباني مسموح أن تسقط ،وأنّ تركيا تضع خطها األحمر فوق
الخط األميركي للوهلة األولى فال محميات كردية على حدودها.
 توافقت أميركا وتركيا بعد إنهاك مقاتلي أكراد سورية ولجانهم المستقلة على إدخالوحدات البيشمركة بحجة حماية كوباني.
 تسليم البرزاني حصرية الورقة الكردية يبدو قابالً للتكرار مع حزب العمال الكردستانيأيضاً.
أنّ
 ال تنسوا عندما أعلنت دولة «داع��ش» قال البرزاني العراق الموحد انتهى وبدأالسعي إلعالن دولته ...فكان نتنياهو أول المه ّنئين.
التعليق السياسي
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هناك إجماع شبه ت��ام بين القادة العسكريين والسياسيين
األميركيين ب��أنّ ال��غ��ارات الجوية ض� ّد مواقع الدولة االسالمية
مضي أكثر من  60يوما ً
أسفرت عن نتائج متواضعة ال تذكر ،بعد
ّ
على حرب االئتالف األميركي الجوية ض ّد داعش الذي يعزز مواقعه
ويحقق إنجازات على االرض ،في سورية والعراق ،وأصبح على
بعد نحو  10كلم من محيط مطار بغداد الدولي ،كما أكدت شبكة
«سي بي اس» االميركية للتلفزة ،واحت ّل بعض احياء مدينة عين
العرب السورية».
دخول «داعش» مدينة عين العرب ينذر «بمجزرة رهيبة قادمة»،
كما يحذر الزعماء االك��راد ،وي��رون ان «داع��ش سيُقدم على الفتك
بنحو  5,000مدني خالل  36 – 24ساعة من دخوله المدينة،
والتي ستتف ّوق بشاعتها على المجزرة السابقة لألقلية االيزيدية
في العراق».
شبكة (سي ان ان) للتلفزة وصفت تواضع إنجازات «الغارات
الجوية لالئتالف ،والتي «د ّمرت دبابتين لداعش ،وجرافة وعربة
عسكرية اخرى» .هزالة االنتصارات اضحت مصدر تندّر عند معظم
وسائل اإلع�لام ،اذ قالت يومية «انفستر بيزنس ديلي »،لشؤون
االستثمار واالموال« :ترسل اميركا مقاتالت متطورة باهظة الثمن
إلطالق اسلحة موجهة بالليزر الصطياد جرافات ثابتة .أمر مثير
للشفقة».

حرب مفتوحة لمدة  30عاما ً

أضحت استراتيجية الرئيس أوباما ،لتقويض واحتواء «داعش»،
اث��را ً بعد عين ،كما وصفتها صحيفة «االندبندنت» البريطانية،
ونالت قدرا ً واسعا ً من االنتقاد من كافة األطياف السياسية ،مؤيدين
ومعارضين ،كان آخرهم وزي��ر الدفاع األسبق ليون بانيتا .في
كتابه الصادر حديثاً« ،معارك جديرة »،شنّ بانيتا سلسة انتقادات
لسياسة أوباما في العراق وسورية ،معتبرا ً أنها هي التي «أدّت الى
بروز الدولة االسالمية».
تنبّأ بانيتا بحرب طويلة تش ّنها الواليات المتحدة ض ّد االرهاب
تمتد لثالثة عقود ،خالفا ً للسنوات الثالث التي وعد بها الرئيس
أوب��ام��ا .وق��ال في تصريح لصحيفة «ي��و اس اي��ه ت��وداي��ه» في 7
تشرين االول الجاري« :اعتقد أننا امام حرب مدّتها  30عاماً...
والتي ستمت ّد بالضرورة لتشمل مناطق أبعد من تلك المسيطر
عليها من داعش ،وتتض ّمن تهديدات بارزة في نيجيريا والصومال
واليمن وليبيا ومناطق أخ��رى» .بعبارة موجزة يعدنا «الناطق
بلسان معسكر الحرب» بحرب مفتوحة اآلفاق الزمنية والمكانية؛
سياسة اميركية خارجية عمادها الرئيس حروب مفتوحة «تد ّر
أرباحا ً طائلة على شركات األسلحة نظرا ً غلى ارتفاع ملحوظ في
النزاعات العسكرية عبر العالم».
«صناعات القذائف والصواريخ وط��ائ��رات ال��درون��ز وأسلحة
أخرى تستخدمها الواليات المتحدة الستهداف مقاتلي داعش في
سورية وفي العراق »،هي المستفيد األكبر من الحرب المفتوحة،
كما نقلت شبكة «بلومبيرغ» اإلخبارية عن شركة لوكهيد مارتن7 ،
تشرين االول الجاري .واشارت الشبكة أيضا ً الى استخدام مقاتلي
«داع��ش» اسلحة وذخيرة اميركية الصنع ،مما يسيل لعاب تلك
الشركات التي تز ّود كافة االطراف المنخرطة في «صراع مفتوح
األجل ...يغيب فيه تحديد ملموس للطرف العدو وتبرير ال ينضب
للحرب».
ف��ي م��ع��رض تفسير ق��ص��ور ال��غ��ارات الجوية ق��ال��ت صحيفة
«واشنطن بوست »،وما تمثله من قوى ومصالح ،والتي أسفرت عن
نتائج «شبيهة بالحملة الجوية ضد طالبان عام  »،2002اوضحت
ان الفارق االساس بين التجربتين يكمن في طبيعة سالح الجو
«اذ ليس بوسع أطقم المقاتالت االميركية االعتماد على استطالع
القوات الخاصة لتحديد األهداف ،في ظ ّل استبعاد الرئيس أوباما
نشر مثل تلك القوات برا ً على الرغم من مطالبة القادة العسكريين
بذلك».
أميركا قلقة ايضا ً من سرعة اندفاع «داعش» نحو بغداد وتمركزه
على تخومها بمسافات قصيرة تمكنه من استهداف المطار الدولي
بقذائف المدفعية ،مما دفع وزارة الخارجية مؤخرا ً لطمأنة الشعب
االميركي بخطل االنباء التي تحدثت عن تعرض «المنطقة الخضراء»
الى قصف بقذائف الهاون من قبل «داعش» .بيد ان التنظيم توسع
واستق ّر في مناطق اخرى من العراق ،منذ االعالن عن بدء الغارات
الجوية ،شملت مدينة هيت على ضفاف نهر الفرات ،ومحاصرته
لمناطق مجاورة في الرمادي عاصمة محافظة األنبار.
الغارات الجوية «لالئتالف» كانت نتائجها «عقيمة تماماً »،على
الرغم من الحملة اإلعالمية المكثفة لترويجها .واقرت وزارة الدفاع
االميركية ضمنيا ً بفشل الغارات الجوية في العراق من تحقيق
أغراضها بإعالنها عن إدخال طائرات األباتشي المروحية لساحة
القتال كعنصر إضافي يع ّزز المرونة في شنّ العمليات العسكرية،
مما حدا ببعض الساسة والمعلقين إلى القول إنّ استدخال االباتشي
يؤشر على تعاظم نية اإلدارة نشر قوات برية بصيغة أخرى.

إعادة تصويب االستراتيجية

في العرف األميركي من النادر ان يقوم رئيس الدولة بزيارة
وزارة الدفاع اذ يلتقي بالقادة العسكريين واالطقم الداعمة لهم في
مكتبه بالبيت االبيض .بيد انّ الرئيس أوباما اعلن مسبقا ً منتصف

وتسلّم مقاليد الحكم في البالد ».وفي الدراسة الصادرة عن المعهد ،نبّه صنّاع القرار الى عدم
النظر او االلتفات الى «نشر قوات برية اميركية في سورية ...بل ينبغي حث كافة عناصر الفصائل
المسلحة الحالية والجيش الحر على التسريح واالنخراط التام بتشكيالت الجيش الجديد »،الذي
سيجري تدريبه خارج األراضي السورية «بما فيها السعودية» تدريبا ً مكثفا ً «يستغرق  12شهرا ً
تقريباً».
كما طالب المعهد ان تتولى دول الخليج العربي «تح ّمل الجزء األكبر من الكلفة ،او بشكل كامل»
التي « ُيتوقع ان تصل إلى نحو  10مليارات دوالر».

أميركا وحلفاؤها العرب

تناول مركز الدراسات االستراتيجية والدولية «النزعة األميركية النتقاد أصدقائها ...من الدول
العربية» وتعميم اتهام كل من يخفق في تسخير الجهود «لمحاربة اإلرهاب والتطرف بأنه يدعم
حركات التطرف اإلسالمي ».وطالب صنّاع القرار التحلّي «بالواقعية وتحديد طبيعة الشراكة
المضي وراء توقعاته بقيام
االستراتيجية» مع كافة االطراف .كما حثّ الجانب األميركي على «عدم
ّ
الحلفاء العرب بتغيير نظم حكمهم كي تصبح نسخة عن النظام االميركي ،او التخلي عن قيمهم
وأولوياتهم ومصالحهم االستراتيجية »،اذ ان «الحكومات العربية الحليفة تواجه قيودا ً كبيرة حيال
ما بوسعها تنفيذه كحليف من عدمه».
في السياق عينه ،وجه معهد كاتو نقدا ً الذعا ً إلى السعودية نظرا ً إلى الضرر الناتج عن التحالف
األميركي معها ،ووصفها بأنها «عضو مثير للشكوك ...تافه وغير جدير بالثقة في االئتالف
المناهض للدولة االسالمية» ،مسلّطا ً الضوء على «سياساتها «البربرية في قطع الرؤوس المماثة
لداعش» ...اذ اقدمت على جز عنق نحو  46شخصا ً في العام الجاري وحده ،نصفهم على األقل اتهم
بارتكاب جرائم غير عنفية».
واضاف المعهد انّ «السعودية تتح ّمل جزءا ً كبيرا ً من المسؤولية عن صعود داعش بالدرجة
االولى ...وقسم كبير من المعونات المالية السعودية ذهبت لصالح الفصائل المتشددة (في
سورية) والتي شكلت نواة قوات داعش» .وطالب القادة الغربيين بـ«إجراء إعادة تقييم ملحة
لفرضياتهم المسبقة حول دوافع الرياض باالنضمام لالئتالف».
عين العرب  -كوباني
اعتبر معهد واشنطن انّ تردّد تركيا بالتدخل ض ّد «داعش» وضعها أمام خيارين« :إما نشر أسلحة
ثقيلة للدفاع عن كوباني ،او تقبّل سيطرة الدولة االسالمية على ذلك الجيب من المناطق المحاذية
للحدود معها» .واضاف «انّ الخيار الثاني يفرض تحديات جديدة على تركيا ،منها توفير الذريعة
لحزب العمال الكردي تحريض االكراد في تركيا ض ّد أنقرة ،التي يح ّملونها مسؤولية سقوط
المدينة ...مما يهدّد استقرار البالد خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي».

ايران

بحث مركز الدراسات االستراتيجية والدولية مسألة «األهداف االستراتيجية لقوات إيران
الصاروخية ...التي تعاني حاليا ً من تواضع المديات الفتاكة لألسلحة ،مما يوفر حوافز إليران
بتحميلها رؤوسا ً نووية ورؤوسا ً حربية تقليدية دقيقة ».واضاف «ان مجموعة  1+5تتح ّمل
مسؤولية فرض قيود على إيران لتحميل أسحلتها رؤوسا ً نووية ...وينبغي على الواليات المتحدة
والدول المجاورة إليران البدء بتحضير سبل ردعية مناسبة وقدرات دفاعية تعالج قدرات إيران
على زيادة دقة اإلصابة ولمدى اطول»...

االسبوع الجاري عن نيته التوجه إلى البنتاغون والتحدث مباشرة
مع قادة القوات والقادة الميدانيين؛ األمر الذي ّ
يدل إلى توفر النية
لديه إلدخ��ال بعض التعديالت على استراتيجيته المعلنة ض ّد
«الدولة االسالمية» ،ال سيما أنّ الزيارة ت ّمت في ظ ّل تنامي مطالب
قطاعات مختلفة بالنظر في إدخ��ال ق��وات برية تع ّوض قصور
إنجازات الحملة الجوية.
أوباما ،ومع حلول موسم االنتخابات النصفية والتحالفات
الحادة ،يحسب ك ّل خطوة يمكنه اإلقدام عليها ويضعها في ميزان
تفاعالتها وتداعياتها مع ارتفاع او انخفاض نسبة شعبيته،
وبالتالي مرشحي حزبه الديمقراطي .في هذا االطار ،رفض الرئيس
أوباما في شهر ايار الماضي طلب رئيس ال��وزراء العراقي آنذاك
نوري المالكي ،لطائرات الدرونز او المقاتالت االميركية شن غارات
على مواقع «داع��ش» بعد ان نال تأييد قائد القيادة المركزية،
لويد اوستن .أهمل الرئيس أوباما الطلب لعدم اقتناعه بالمردود
السياسي.
تنامى الضغط الداخلي من القادة العسكريين والساسة واعضاء
الكونغرس «للنظر بخيار نشر قوات برية» ،فأوعز أوباما بإرسال
إشارات ّ
تدل إلى نيته اتخاذ إجراءات وتدابير مغايرة لسياساته
المعلنة .ام��ا وزارة الخارجية ،بطبيعتها وتفضيلها التحرك
الديبلوماسي ،فقد رفضت الخيار العسكري المنشود ،وصرح وزير
الخارجية جون كيري في منتصف االسبوع ان «الحيلولة دون
سقوط مدينة كوباني السورية في أيدي الدولة االسالمية ال تع ّد
هدفا ً استراتيجيا ً للواليات المتحدة »،في تباين واضح مع سلفه
هيالري كلينتون التي كانت تحبّذ استخدام القوة لدى استعصاء
الحلول السياسية.
وحث كيري جميع األطراف االميركية المعنية «باتخاذ خطوة
تراجعية بغية استيعاب الهدف االستراتيجي ...لمراكز التحكم
والسيطرة والبنى التحتية للدولة االسالمية ،وحرمانها القدرة
على شنّ هجمات ليس في كوباني فحسب ،بل في عموم األراضي
السورية وامتدادا ً الى العراق».

�أوباما بحاجة �إلى بلورة
�سيا�سة �أو�ضح نحو «داع�ش»
ت�سهم في تراجع التهديد
الإرهابي للداخل الأميركي
وللحلفاء �أي�ض ًا
ولفت كيري النظر الى تعاطفه مع فكرة «إنشاء منطقة عازلة بين
سورية وتركيا ...انها فكرة جديرة لألخذ بها في عين االعتبار»...
بالمقابل ،يسعى حلفاء اميركا من الدول االوروبية إلى استدراج
الرئيس أوباما لنيل موافقته على المنطقة العازلة ،كما جاء على
لسان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند.
وزير الخارجية البريطاني ،فيليب هاموند ،ايضا ً أيدها بحذر
قائالً« :ينبغي بحثها مع حلفائنا وشركائنا» واالستقرار على
موحد لما تعنيه المنطقة العازلة «بيد انني ال أستثني ذلك
مفهوم
ّ
في المرحلة الحالية».
يرتكز الجدل داخل األوساط االميركية على التدابير التي بوسع
الواليات المتحدة اتخاذها إلنقاذ مدينة عين العرب – كوباني،
وحيثيات االستراتيجية التي يمكن ان يقدم عليها الرئيس أوباما
لوقف اندفاع وتمدّد «داعش» .ليس بوسع أميركا اآلن او في المدى
المنظور استخدام قواتها البرية في ح��رب أخ��رى بعد النتائج
الكارثية لسياساتها في افغانستان والعراق ،التي ال يزال يتردّد
صداها في أذه��ان الشعب االميركي الرافض لمزيد من االنخراط
العسكري الفاعل في مناطق اخرى.
وعليه ،الخيار المتوفر للواليات المتحدة يستند ال��ى حشد
وتدريب قوات محلية للتصدي لـ«داعش» ،األمر الذي سيستغرق
فترة زمنية طويلة نسبياً؛ وربما هذا بالضبط ما يمكننا استخالصه
من تصريح ليون بانيتا بالحرب المفتوحة «ولمدة  30سنة».
عقبات عدة تعترض نضوج قوات الجيش العراقي ،الذي راهنت
عليه أميركا ط��وي�لاً ،لتسلّم زم��ام األم��ور والتصدي ل��ـ«داع��ش»
بغية استعادة سيطرة الدولة على مدينة الموصل .ج��اء ذلك
منسق االئتالف الدولي ،الجنرال جون آالن ،لصحيفة
على لسان
ّ
ّ
«يدل
«نيويورك تايمز» مطلع االسبوع الجاري موضحة انّ ذلك
على التحديات الهائلة التي تواجهها القيادة العسكرية العراقية
وشركائها الدوليين كذلك».
تطمح الواليات المتحدة الى «إنشاء جيش سوري جديد» بديل
لكل التشكيالت المسلحة الحالية ،بما فيها «الجيش الحر» ،قوامه
 15,000عنصر ينبغي التدقيق في خلفيـة ووالء ك ّل منهم على
حدة ،والذي سيوكل بمهمة «القوات البريـة» البديلة عن القوات
األميركية ،ويتطعّ م بالعقيدة القتالية االميركية ،كما ورد على
لسان القادة العسكريين في البنتاغون .تدريب وتسليح العناصر
سيستغرق نحو  12شهراً ،في المعدل ،يت ّم إعدادهـا لمرحلة
الحقة.
اما في المرحلة الراهنة فإنّ الطرف المرشح لإلسهام بقوات

برية ،كما ترغب البنتاغون ،فهو تركيا التي يدخل في حساباتها
االعتبارات اإلقليمية والتوازنات الدقيقة ،والتي إلى ح ّد اللحظة لم
تتجاوز إجراءاتها التصريحات الكالمية .وكما أشرنا سابقاً ،فإنّ
األه��داف االميركية والتركية غير متطابقة بالكامل في ما يتعلق
مضي قرابة أربعة أع��وام على الصراع المسلح.
بسورية بعد
ّ
هدف تركيا الرئيس اسقاط الرئيس االسد ،اما الواليات المتحدة
فقد اثبتت الوقائع السياسية والميدانية تراجعها عن هذا الهدف
وإع�لاء «تقويض الدولة االسالمية» في المرتبة األول��ى .كما انّ
الواليات المتحدة ال تمانع قيام كيان كردي في المناطق السورية،
مما يثير ذعر انقرة التي ترفض رفضا ً مطلقا ً اي تعبيرات او تجليات
تؤكد على الهوية الكردية.
الرئيس التركي أردوغ��ان أعلن م��رارا ً رغبته بإنشاء «منطقة
عازلة» داخل االراضي السورية وفرض حظر الطيران في أجوائها
كشرط مسبق لدخول قوات برية تركية أرض المعركة .كما يبدي
ارتياحا ً بيّنا لسقوط مدينة عين العرب الحدودية باغلبيتها
الكردية في ايدي «داعش» من دون ان يحرك ساكناً.
ً
الجانب األميركي يعتبر اشتراط أردوغ��ان تبريرا لعدم دخول
تركيا النشط ،اذ انّ الغارات الجوية فوق مدينة كوباني أدّت
ال��ى حظر حركة الطيران السورية هناك .وعلّق مسؤول رفيع
المستوى في البيت األبيض لصحيفة «نيويورك تايمز» على تردّد
تركيا بأنها «تخلق أعذارا ً لعدم المبادرة وتفادي كارثة إنسانية
أخرى ».واضاف موبخا ً أنقرة« :هذا التصرف ال يعكس آلية عمل
حليف للناتو بينما تفتح ابواب الجحيم على بعد مرمى حجر من
حدوده».
اقتصر دور تركيا الفعلي ،في المرحلة الراهنة ،على االنضمام
إلى جهود االئتالف حرمان «داعش» من عائداته المالية ،اذ تعبر
شاحنات نقل النفط االراضي التركية وتصدر عبر موانئها ايضاً.
وقد فرضت حجرا ً على استخدام «داعش» االراضي التركية ،كما
اوردت وسائل االعالم المختلفة ،وفرضت قيودا ً اخرى للح ّد من
ق��درة «داع��ش» ش��راء ذخيرة وقطع غيار للمعدات الثقيلة التي
استولى عليها.
لجأ اك��راد تركيا الى التظاهر واالحتجاج في المدن الرئيسة
تنديدا ً بإغالق تركيا المنافذ الحدودية مع مدينة عين العرب –
كوباني المهدّدة بالسقوط ،ومنعت اإلمدادات البشرية والمتط ّوعين
من الهبة لنجدة أقرانهم عبر الحدود .استخدمت الحكومة التركية
قوات الشرطة والجيش للتصدي وقمع االحتجاجات مما أدّى إلى
سقوط ما ال يق ّل عن  19قتيالً وجرح  145في المظاهرات التي ع ّمت
االراضي التركية ،وفرضت حظر التج ّول على مدن ماردين وسييرت
وباتمان وفان.
تجلت تداعيات أزمة كوباني في انخفاض قيمة الليرة التركية
سبقتها تخفيض مكانة االقتصاد التركي من قبل الشركات المالية
االميركية ،األمر الذي أثار قلق المستثمرين األجانب وكذلك هاجس
تدخل تركيا في س��وري��ة .توفر السيولة المالية العالمية أمر
حيوي لالقتصاد التركي ،نظرا ً إلى نسبة العجز العالية في ميزان
المدفوعات والذي تضطر الحكومة التركية لالقتراض من األسواق
العالمية مرة تلو أخ��رى لتغطية نفقاتها .نائب رئيس ال��وزراء
التركي ،علي بابكان ،أق ّر في  8تشرين األول ارتفاع معدل التضخم
ف��ي االقتصاد التركي ال��ى نسبة  ،9.4%بما يقرب م��ن ضعف
التوقعات السابقة بنسبة تضخم  5.3%للعام الجاري.
احد المخارج للحكومة التركية يكمن في عدم قيامها بالتدخل
وتأزيم االوضاع االقليمية ،وهو ما قد يلجأ اليه الرئيس أردوغان
وحكومته للتكيّف مع مطالب المؤسسات االقتصادية الكبرى
في البالد .ان امتنعت تركيا عن المشاركة الفعّ الة في التصدي
ل��ـ«داع��ش» ع��س��ك��ري�اً ،فما يتبقى ه��و خ��ي��ار ال��غ��ارات الجوية
واستمرارها للدول المشاركة في االئتالف ،وربما بعض العمليات
الموكلة للقوات الخاصة القيام بها.

خيارات الرئيس أوباما

يتض ّمن االستعراض السابق بعض العوامل الضاغطة والتي
تدفع بالرئيس أوباما إلى إعادة النظر في استراتيجيته المعلنة
وإدخال تعديالت مطلوبة ،ال سيما إلدراكه تنامي معارضة الشعب
األميركي لسياساته المعلنة عززها حادث ج ّز عنق امرأة اميركية
في والية اوكالهوما مؤخراً .األمر الذي يستدعي بلورة سياسة
أوضح نحو «داعش» تسهم في تراجع التهديد اإلرهابي للداخل
األميركي وللحلفاء أيضاً.
ال تبدي المؤسسة الحاكمة حماسا ً النخراط قوات برية اميركية،
كما اسلفنا ،مما يستدعي من الرئيس أوباما تقديم بعض التنازالت
إلرضاء تركيا تتض ّمن تطبيق محدود لمنطقة عازلة ،مقرونة ببعض
اإلجراءات لمنطقة محدودة لحظر الطيران .ويبدو ان التفاهم الذي
المنسق للتحالف مع الجانب التركي
توصل اليه الجنرال االميركي
ّ
حول تدريب وتسليح ما يُس ّمى بـ«المعارضة السورية المعتدلة»
يؤجل التباين حول ترتيب االولويات في
يشكل حال ُمرضيا وسطيا
ّ
المسرح السوري.
ت��ردّد العامل االميركي في االئتالف ،برفد ق��وات برية مهمتها
تطبيق االه��داف المعلنة ،يضاعف االعتماد على ق��وات الجيش
التركي ،مع األخذ بعين االعتبار تباين اهداف الطرفين المباشرة،
وعدم نضوج تشكيالت قوات المعارضة ودخولها كعامل مساعد.
األمر الذي يقود الى االستنتاج بأنّ االزمة ستطول ،وربما لن تسير
على هوى الرغبات االميركية.

