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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

اغتيال نيمت�سوف :هل بد�أت
حرب ا�ستنزاف رو�سيا؟
} حميدي العبدالله
اغتيال المعارض ال��روس��ي ال��ب��ارز الممثل األص��ل��ب لالليغارشية المالية
الروسية التي هيمنت على روسيا في عقد التسعينات والحليفة بقوة للغرب،
وضعته بعض وسائل اإلعالم الغربية في سياق حملة الرئيس الروسي إلرهاب
معارضيه ،وال سيما أنّ عملية االغتيال جاءت بعد ساعات من اإلعالن عن تنظيم
تظاهرة بمبادرة من المعارضة الروسية ،تشجب تدخل روسيا في أوكرانيا.
لكن كثيرا ً من المحللين ال يؤخذون بهذه النظرية ،ويرون أنّ االتهام ال يستند
إلى أسس صلبة ،سياسية أو قضائية ،يمكن االعتداد بها ،وع��اد ًة عند وقوع
جريمة من هذا النوع دائما ً يبدأ التحقيق القضائي بطرح سؤال عن المستفيد من
وقوع هذه الجريمة في هذا التوقيت بالذات؟
ال شك أنّ الغرب ومعه األوكرانيون هم المستفيد األول من هذه الجريمة،
في حين أنّ روسيا هي المتض ّرر األول .الغرب هو المستفيد ألنّ هذه الجريمة
تشكل نقطة انطالق إلعالمه ولسياسييه لشيطنة نظام الرئيس بوتين ،وهم
بدأوا هذه الشيطنة حتى قبل أحداث أوكرانيا ،وتصاعدت بعد ذلك ،ولكن دائما ً
تحتاج إل��ى م��ادة إضافية يت ّم االستناد إليها إلضفاء المصداقية على عملية
الشيطنة ،وقد تكون عملية االغتيال قد ت ّمت في هذا السياق .وروسيا متض ّررة
ألنّ عملية االغتيال سوف تستخدم للنيل من النظام ولتفعيل االتهامات ضدّه،
قوى للعمل على استنزاف روسيا سياسيا ً وخلق مشاكل تقود إلى
ولحشد ً
تقويض االستقرار وإثارة االضطرابات ،ال سيما بعد أن تبيّن أنّ العقوبات التي
فرضت على روسيا من قبل الحكومات الغربية ،وكذلك انخفاض أسعار النفط،
وتدهور قيمة العملة الروسية ،لم تقد إلى حدوث اضطرابات وتراجع شعبية
الرئيس بويتن ونظامه.
لكن هل تنجح الحكومات الغربية في تحقيق ما تصبو إليه؟ وه��ل تشهد
روسيا اضطرابات حادة على خلفية االغتيال تؤدّي إلى تقويض االستقرار،
والتسبّب بأزمة لم تتمكن العقوبات من تحقيقها ،وحرمان نظام الرئيس بوتين
من التأييد الشعبي الحالي؟
األرج��ح أنّ ذلك لن يتحقق ألسباب عديدة أبرزها ،أنّ روسيا قد اختبرت
المعارضة الموالية للغرب في عقد التسعينات وعانت في تلك الفترة كثيرا ً إلى
درجة أنّ بعض اإلحصائيات تشير إلى تناقص عدد سكان روسيا بحوالي 14
مليون نسمة في عقد واحد بسبب األزمات االجتماعية والفقر الحا ّد وانتشار
المافيا ،وغياب العدالة االجتماعية ،كما أنّ مكانة روسيا العالمية في تلك الفترة
مستوى غير مسبوق في تاريخ روسيا التي كانت على امتداد
تراجعت إلى
ً
قرون طويلة العبا ً مركزيا ً في األحداث الدولية ،وال سيما في منطقة األوراسيا،
وعا َم َل الغرب روسيا في هذه الحقبة كدولة ضعيفة وتابعة ،وهو األمر الذي
أثار حفيظة غالبية الروس ،ودفعهم للبحث عن قيادة جديدة وحجب التأييد عن
القيادات المرتبطة بالغرب.
سياسة الرئيس بويتن الحالية ف��ي أوك��ران��ي��ا ،وال��وق��وف ف��ي وج��ه التف ّرد
الغربي ،وال سيما األميركي ،في رسم معالم السياسة الدولية يحظى بتأييد
أي مخطط غربي التأثير على مستوى هذا
غالبية ال��روس ،ومن الصعب على ّ
وأي مغامرات غربية مثل اغتيال المعارض الروسي
التأييد أو عكس مسارهّ ،
ستقود إلى نتائج عكسية.

قبل �شهر من انتهاء المفاو�ضات
�إيران دولة نووية باعتراف عالمي
} سعد الله الخليل
قبل شهر من انتهاء الموعد إلنهاء المفاوضات بشأن البرنامج النووي اإليراني بين
طهران والدول الكبرى ،نشرت صحيفة «األنباء» الكويتية بنود االتفاق النووي المرتقب
اإلعالن عنه خالل األيام المقبلة كثمرة للمحادثات األخيرة بين وزيري الخارجية
األميركي جون كيري واإليراني محمد جواد ظريف بما يتجاوز عقبة عدد معجالت
الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم ،فت ّم االتفاق على «سقف» لكمية
المخصب بصرف النظر عن عدد المعجالت ،على أن تصدّر ايران الكمية
اليورانيوم
ّ
الزائدة الى روسيا لتستعيدها طهران قضبان وقود نووي لمفاعالتها المدنية ،وهو ما
يعني أنّ االتفاق سيحافظ على آلية ووتيرة عمل المنشآت النووية اإليرانية على حالها،
مس جوهري في الشكل والمضمون.
من دون ّ
أي ّ
ولع ّل التصريحات األخيرة لك ّل من وزيري خارجية إيران والواليات المتحدة محمد
جواد ظريف وجون كيري حول االقتراب من التوصل إلى اتفاق تؤكد أنّ االتفاق قد ت ّم
بالفعل ،بانتظار تهيئة المناخات واألجواء المناسبة قبل إعالنه والتوقيع عليه.
أمام سير التوافقات يحاول الساعون إلى تعطيل التفاهم السير بجهودهم حتى
اللحظات األخيرة ،فها هو رئيس وزراء العدو «االسرائيلي» بنيامين نتنياهو يغادر
القدس المحتلة متوجها ً إلى واشنطن في مهمة وصفها بـ«التاريخية» ،والتي تهدف إلى
إفساد االتفاق حول البرنامج النووي اإليراني في محاولة في اللحظة األخيرة لعرقلة
االتفاق من على منبر الكونغرس ،وهو ما رفضته اإلدارة األميركية ،ولع ّل الرسالة
القوية وصلت إلى نتنياهو قبل مغادرته القدس المحتلة بمقاطعة  30من أعضاء
الكونغرس الديمقراطيين للخطاب ،وعلى رأسهم جو بايدن المعروف عنه توافقه
المطلق مع المواقف «اإلسرائيلية».
رسالة واشنطن إلى نتنياهو مفادها أن ال جدوى من محاولة عرقلة االتفاق ،وأمامك
متسع من الوقت لتهيئة الرأي العام «اإلسرائيلي» لكي يتقبّل االتفاق ،فال داعي إلضاعة
هذا الوقت.
ولع ّل تصريح مجلس األمن القومي األميركي بوجوب إعطاء الفريق المفاوض
أفضل فرص للنجاح بدالً من تعقيد جهوده هو الر ّد األقوى على ما يطرحه نتنياهو
من ت ّرهات ،قابله صراخ وزير الشؤون االستخباراتية يوفال شتاينس بأنّ الخيار
العسكري ض ّد إيران يمكنه تدمير البرنامج النووي ،صراخ لن يصرف في سوق
التفاهمات ،فزمن الخيارات العسكرية انتهى وأوراق الحروب «اإلسرائيلية» العبثية
قتلت حرقا ً وفشل األصيل واألدوات في إحداث ثغرة في جدار الصمود اإليراني.
نص االتفاق بحسب ما س ّربته المصادر األميركية فإنه يحول دون
وبالعودة إلى ّ
امتالك إيران السالح النووي ،وهذه الجزئية موجهة إلى «اإلسرائيلي» الذي لطالما ركب
موجة المواعيد والمهل واتهام إيران بالسعي إلى امتالك سالح نووي بعكس التقارير
الدورية التي تؤكد سلمية البرنامج النووي اإليراني ،وآخرها تقرير الوكالة الدولية
أي شيء يظهر الطابع غير السلمي في نشاط
للطاقة الذرية الذي أشار إلى عدم وجود ّ
أي من منشآته.
طهران النووي في ّ
أنجز االتفاق ،وبانتظار اإلعالن والتوقيع على أول وثيقة تثبت حق إيران في
تخصيب اليورانيوم كحصيلة منطقية لسنوات من العمل الدؤوب واالستثمار األمثل
في القدرات واإلمكانيات المادية والبشرية والعلمية ،في المقابل نواح وعويل في بالد
امتهنت العمالة واالنبطاح حتى الثمالة ،لم تنفعها ثرواتها المرهونة في ثني سيدها
األميركي عن االتفاق ،تاركا ً لها حرية التأقلم مع تبعاته وفق ما يرونه مناسباً ،وهو ما
ينسجم مع «ديمقراطيته» في التعامل مع أوراقه بعد حرقها بعيدا ً عن مصالحه ،أيام
معدودة تفصلنا عن إعالن إيران دولة نووية باعتراف عالمي.

«توب نيوز»

عندما ين�شر االتفاق
عندما تقوم صحيفة كويتية معروف عنها االتزان وااللتزام بالمعايير المهنية هي «األنباء»
نص تقول انه لالتفاق الخاص بالملف النووي اإليراني ،وليست صحيفة «السياسة»
بنشر ّ
بالنص ولو تبيّن أنه
وتدس األخبار وتخترع التقارير ،فاألكيد أنّ جهة ما ز ّودتها
التي تؤلف
ّ
ّ
غير النص النهائي ،فهو رسالة موجهة من جهة ذات صفة إلى جهات يجب أن تطلع وتقرأ.
الجهة التي تملك مصداقية لدى الصحيفة لتقوم بالنشر هي أحد الطرفين األميركي أو
اإليراني.
ال مصلحة إليران بتسريب االتفاق في الخليج فلو ت ّم النشر في أوروبا أو أميركا ألمكن
االفتراض أنّ أحد احتمالت التسريب قد تكون إيران.
التسريب أميركي على األرجح لتمهيد المناخات في الخليج للتأقلم مع االتفاق ،وقريبا ً في
صحيفة «إسرائيلية» للغرض نفسه.
األمر حسم وانتهى بالنسبة إلى االتفاق األميركي مع إيران وحكام الخليج خصوصا ً
السعودية ومعهم تركيا و«إسرائيل» يحلمون بالتغيير.
النشر لنص منجز قد ال يكون هو النص الذي سنراه يعني خطوة خطوة نحو القول رتبوا
اموركم فكل شيء قد انتهى.
اليمن إلى مسقط للمفاوضات و السعودية إلى التفاوض مع إيران.

التعليق السياسي
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ك�شف وا�شنطن لخطة ا�ستعادة المو�صل:
مزيج من الته ّور واالرتباك الداخلي وتحذير الخ�صم
اتسمت المرحلة الراهنة بحركة مكوكية اميركية جديدة وجهتها
العراق ودول الخليج ،دشنها وزير الدفاع االميركي الجديد ،آشتون
كارتر ،بزيارة عاجلة إلى الكويت فور توليه مهام منصبه ،بحافز صقل
عناصر استراتيجية اميركية لمواجهة «تهديدات الدولة االسالمية».
سيتناول قسم التحليل إعادة تسليط واشنطن الضوء على العراق،
تحت عنوان اإلعداد لحملة عسكرية تستعيد السيطرة على الموصل،
في وقت الحق من العام الجاري .سبر أغوار الحملة واالستراتيجية
ال يقدّم حيثيات جديدة او فاصلة في التوجه المقبل ،بل يعزز عناصر
المغامرة والخطورة في ظ�� ّل بنية عسكرية حديثة النشأة للقوات
العراقية التي لم ولن تستكمل استعداداتها المطلوبة قبل إقحامها
في خوض معركة مصيرية أم��ام عدو يمتلك خبرة ميدانية معتبرة
ومسلح بمعدات مالئمة وحديثة ،مع تواتر أنباء عن تواطؤ بعض
ال��دول الغربية في «إلقاء شحنات عسكرية جوا ً من معدات وطعام»
في مواقعه المعروفة.

أزمة ثقة بين اوباما ونتنياهو

أعرب مركز السياسة األمنية عن اعتقاده بأنّ الرئيس األميركي
ب�����اراك أوب���ام���ا ي��دع��م ب��ق��وة م��ن��اه��ض��ي ن��ت��ن��ي��اه��و ف���ي االنتخابات
«االس��رائ��ي��ل��ي��ة» المقبلة ،تجسيدا ً لمعاقبته األخ��ي��ر على تدخله في
السياسة األميركية الداخلية .وأوضح أنّ أوباما يعتقد انه في صراع
(م��ص��ي��ري) حتى ال��م��وت م��ع نتنياهو ،اذ ل��و ح��ال��ف النجاح خطاب
نتنياهو حينذاك ال يمكنه الدفاع عن سياسته الخارجية» .وعليه،
يسعى الرئيس أوب��ام��ا إل��ى «ن��زع الشرعية ع��ن نتنياهو قبل وطئه
األراض��ي االميركية ،وتعريضه لخسارته االنتخابات ...حينئذ لن
للمضي في اتفاق السترضاء ايران
يواجه اي عقبات (اسرائيلية)
ّ
وتوجيه اللوم إلى الغرب الحتضانه ظاهرة اإلره��اب لما تبقى من
واليته الرئاسية».

أزمة الخطاب السياسي االميركي

انتقد معهد كارنيغي بشدة صالبة الخطاب السياسي األميركي
ح��ول التطرف «لكنه ال يسعى إل��ى ات��خ��اذ خ��ط��وات عملية ».وحذر
من انّ التباين الثابت «يحرم الطواقم المكلفة بتنفيذ االستراتيجية
من ال��م��وارد ال��ض��روري��ة »،إضافة ال��ى خطل «اإلص�لاح��ات الداخلية
المحدودة في هيكلية برنامج «الى االمام» لوكالة التنمية الدولية ان
يلبّي ذلك» .وح ّذر من عدم توفير الموارد الكافية الضرورية إلنجاز
قلة من المراقبين الحظت تجليات االرتبك والتباين
بين األجنحة المختلفة داخل اإلدارة األميركية تبرز إلى
العلن ،بشهادتين شبه متناقضتين لوزير الخارجية،
جون كيري ،ومدير األجهزة القومية لالستخبارات،
جيمس كالبر ،أم��ام لجان الكونغرس الساعية إلى
التحقق من صدقية موقف اإلدارة «لخطورة تنظيم
الدولة االسالمية »،الذي اعتبرته اغلبية ساحقة من
الشعب األميركي 84 ،في المئة في أحدث استطالع
للرأي ،بأنه يشكل الخطر األساس على األمن القومي
األميركي.
كيري أكد لنظرائه تراجع خطر «داعش» وتهديده
ال��ي��وم��ي «ض��� ّد االم��ي��رك��ي��ي��ن وال��ش��ع��وب العالمية
قاطبة »،وفي الخلفية آخر تحذير أصدرته سفارة
ب�لاده لرعاياها في األردن بتوخي الحيطة والحذر
«وعدم ارتياد اماكن التس ّوق العامة ».بينما أوضح
المسؤول األول لالستخبارات «أنّ عام  2014كان
األش ّد دموية وفتكا ً لإلرهاب العالمي منذ  45عاما ً عند
بدء جهود تدوين العمليات اإلرهابية» .وأضاف كالبر
أنه ت ّم رصد نحو  180مواطن أميركي لضلوعهم في
التحضير للسفر واالنضمام إلى «داعش» .أما مسؤول
أجهزة االستخبارات السابق ،مايكل فلين ،فاصطف
إلى جانب خليفته كالبر ،متهما ً كيري «بانفصاله عن
الواقع ،وعدم إصغائه لتقارير األجهزة االستخبارية
بكاملها».
الناطق باسم البيت االبيض س��ارع إل��ى تفسير
«التباين» بالقول انّ وزي��ر الخارجية «ك��ان يقصد
مدى نجاح استراتيجية تشديد الضغط على قادة
«داعش» ...بيد انّ ذلك ال ينبغي ان يعني انه ت ّم القضاء
على التهديد؛» مؤكدا ً عزم اإلدارة على االستمرار في
حملتها باإلغارة الجوية على مواقع «داع��ش» .فيما
اتهم الرئيس أوباما وخالل جولته األخيرة على عدد
من ال��والي��ات األميركية «وس��ائ��ل اإلع�ل�ام» وآخرين
بتضخيم خطر «داعش».
تجدر اإلشارة الى «أنّ الرئيس أوباما ح ّمل األجهزة
االستخبارية المختلفة مسؤولية صعود «داعش»،
عقب احتالله للفلوجة وال��رم��ادي في شهر شباط
 ،2014وج�� ّزه عنق مواط َن ْين اميرك ّي ْين؛ ووصف
«داع��ش» ب��ازدراء بأنه «العب مبتدئ» في المنطقة.
آن��ذاك تع ّرض اوباما لحمالت انتقادات قاسية من
عدة جهات وتيارات سياسية ،اتهمته بعدم استيعاب
التحديات الماثلة.
اس��ت��اذ م���ادة ال��ق��ان��ون ال��دس��ت��وري ف��ي جامعة
بروكلين ،نيويورك ،آندرو نابوليتانو ،سأل حينئذ:
«هل يظن الرئيس أوباما انّ شلة مك ّونة من  25ألف
عنصر متشدّد وسيّئ التسليح يبعد عنا نحو  10آالف
ميل ،ليس لديها سالح بحر او جو يذكر ،باستطاعتها
تهديد وتشكيل خطر على الواليات المتحدة؟» وأضاف
إنه كان ينبغي على الرئيس إوباما إعفاء كالبر من
منصبه بعد نكثه اليمين واإلدالء بشهادة كاذبة أمام
لجنة للكونغرس ،وليس مكافأته وإبقائه في منصبه.

إدانة تركيا

كالبر في ظهوره وشهادته األخيرة أدان تركيا متهما ً
حكومتها بتقديم التسهيالت اللوجستية «لعبور نحو
 60%من المقاتلين األجانب إلى سورية »،مؤكدا ً
ألعضاء السلطة التشريعية تباين الرؤية التركية مع
األميركية بالنسبة إلى «داع��ش» ،والذي ال ترى فيه
األول��ى خطرا ً داهماً ،فيما كالبر وزم�لاؤه في معسكر
الحرب يدركون جيدا ً ميل أعضاء الكونغرس إلى
الته ّور واالستعداد للتدخل العسكري ،ولذلك برع
في استغالل توتر األج��واء األمنية غداة الكشف عن
«إلقاء القبض على ثالثة أف��راد في مدينة نيويورك
بتهمة السفر لالنضمام للقتال مع داعش الذي يشكل
خطرا ً داهما ً للواليات المتحدة» في ذهن معظم أعضاء
الكونغرس.
ب��ل��ورة استراتيجية م��ح �دّدة المعالم للتصدّي
لـ«داعش» يبقى العنوان األبرز لمخططات الواليات
المتحدة في الزمن الراهن ،مما استدعى تكثيف الحركة
السياسية وتهيئة المناخات العامة والجماهيرية
في اإلقليم لتقبّل انخراط مباشر للتدخل في سورية
والعراق ،والتي يرى البعض انّ مأساة أسر وحرق
الطيار األردن��ي معاذ الكساسبة هي إحدى تفاصيل
المشهد وتوجيه بوصلة الرأي العام المحلي النخراط
عسكري أوسع.
واشنطن أعلنت ع��ن إرس��ال��ه��ا نحو أل��ف جندي
أميركي من مستشارين ومد ّربين عسكريين إلنشاء
«قوة قتالية لغرض التدخل المباشر في سورية»،
اما باقي تعداد القوة فسيأتي من األردن بمؤازرة من
قطر والسعودية ودول اقليمية أخرى مثل تركيا ،وفق
التصريحات األميركية.

االستراتيجية المعلنة ،اذ انّ ذلك بدعم من «البيروقراطية المتكلسة
سيؤدّي إلى استمرار خوضنا معارك متعدّدة بذراع واحدة واألخرى
مكبّلة إلى الخلف»...

تنامي «الجهادية»

لفت مركز ال��دراس��ات االستراتيجية والدولية النظر ال��ى ترابط
ظ��اه��رة ارت��ف��اع «العنف ال��ج��ه��ادي ...ب��دع��م ع��دد م��ن حلفاء الغرب»
المحليين .وأوضح أنّ ما يجري في ليبيا راهنا ً هو صراع «بالوكالة...
��ي ف��ج��ر ليبيا ال��ذي��ن يتلقون ال��دع��م م��ن ك�� ّل م��ن تركيا
ب��ي��ن إس�لام��ي ّ
وقطر ،في مواجهة الحكومة المناهضة لإلسالميين والتي تدعمها
مصر واإلم���ارات» .اما في سورية ف��إنّ «الحلفاء الغربيين يدعمون
مجموعات متباينة م��ن المعارضة التي ينضوي تحت لوائها كال
من «الدولة االسالمية» و«جبهة النصرة» ...بينما في العراق تسعى
ال��دول العربية (الداعمة) إلى التنسيق مع العشائر السنية للحفاظ
على مستقبل مصالحها».
اعتبر معهد كارنيغي انتصار األك��راد في عين العرب – كوباني
«ه��ام��اً ...اذ انه أص��اب هالة التنظيم في الصميم» .واض��اف انه بعد
تلقي داعش صفعة قاسية فإنّ «تنظيمه أضحى يعاني من تردّي دعم
السكان المحليين له ورفده بالمقاتلين ...اضافة إلى االنتكاسات التي
تلقاها في جبل سنجار في العراق ومناطق أخرى ،والتي وضعت حدا ً
لسلسلة االنتصارات التي احرزها عام .»2014
ح���ذر معهد ه��دس��ون م��ن ت��ب��ل��ور خ��ط��ورة «داع����ش» ال���ى مرحلة
تهديده المالحة البحرية ف��ي المتوسط ،اذ انّ «وص��ول��ه ال��ى مياه
ال��ب��ح��ر ال��م��ت��وس��ط س��ي��ؤدّي ال���ى ق��ل��ق ب��ال��غ ل���دول المنطقة ويشكل
إن��ج��ازا ً استراتيجيا ً للمجموعة اإلره��اب��ي��ة ».واس��ت��درك بالقول «إنّ
حظوظ داع��ش التح ّول الى قوة بحرية معتبَرة بعيد المنال ،بيد انّ
القوارب الصغيرة واألخ��رى التي تنقل أسلحة مه ّربة باستطاعتها
اختطاف وإغراق أو إشعال النار بوسائل المالحة التجارية بما فيها
البواخر السياحية التي تجوب مياه البحر المتوسط ...وتعريض
دول السواحل الجنوبية األوروبية للمتوسط الى هجمات وعمليات
اختطاف» في عرض البحر.
لفت المجلس األميركي للسياسة الخارجية األنظار الى «تنامي
تهديد داع��ش ف��ي افريقيا» ،م��ؤك��دا ً «أنّ ال��والي��ات المتحدة ال تولي
التطورات الجارية اهتماما ً كافياً ...والتجليات المتطرفة »،نظرا ً إلى
انشغالها في الحرب ض ّد داعش» .واضاف« :انّ استراتيجية الواليات

وما ان فاز وزي��ر الدفاع الجديد ،آشتون كارتر،
بتصويت الكونغرس على تعيينه حتى «ش ّد الرحال
الى الكويت ...للقاء القيادات العسكرية األميركية
ه��ن��اك» ،ظاهر الحركة إع�لام دول المنطقة بخطة
التحرك األميركية المقبلة «في سورية والعراق»،
األمر الذي حدا بوزير الخارجية الروسي ،سيرغي
الفروف ،إلى اإلدالء بتصريح حا ّد يح ّذر فيه الواليات
المتحدة من نواياها المبيّتة لالعتداء على سورية
واحتالل جزء من أراضيها.

تركيا واالردن
فكا كماشة مجدّدا ً

الخطة األميركية الراهنة تجسد قناعة الشعب
األميركي عامة بخطورة اإلره��اب وتنظيم «داعش»
كأولوية 84 ،في المئة ،بينما لوحظ تراجع «الخطر
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي» إل��ى نسبة  77في المئة؛ وت ّم
تسويقها بإنشاء برامج تدريب «عناصر المعارضة
السورية» ،عززها توصل الجانبين األميركي والتركي
الى «اتفاق» مؤخرا ً
تخصص تركيا بموجبه أربعة
ّ
قواعد لتدريب «عناصر المعارضة السورية المسلحة»
على أراضيها مباشرة ،التي سيت ّم استقطابها من
«معسكرات الالجئين السوريين في تركيا واألردن»،
باإلضافة إلى القواعد العسكرية األخرى في االردن
والسعودية وقطر .وقد ُوصفت الخطة بأنها تجسيد
«ل��واح��د من أكبر التزامات ال��والي��ات المتحدة في
سورية لتاريخه»...
بعد اطمئنان تركيا إلى دعم وغطاء اميركي متجدّد
بعد توقيع االت��ف��اق الثنائي ،سارعت إل��ى انتهاك
السيادة السورية ودخ��ول كتيبة م��د ّرع��ة تعززها
قوات خاصة ومن المشاة ،وعبرت لمسافة  30كلم
مؤسس السلطنة
بحجة «حماية ونقل ضريح ج ّد
ّ
العثمانية ،سليمان شاه »،وإجالء سرية حراسته من
القوات التركية .األحزاب التركية المعارضة اعتبرت
«العملية» استعراضية لحدوثها في منطقة جغرافية
ال يتواجد فيها الجيش العربي السوري ،وتنتابها
الخشية من نوايا أردوغان وتشكيلها «نموذجا ً إلقامة
منطقة عازلة »،التي طالما طالبت بها أنقرة.
اوجز مركز «ستراتفور» االستخباري التطورات
األخيرة بأنّ الواليات المتحدة «خ ّفضت حجم الدعم
الذي تقدّمه لقوى المعارضة المختلفة ...مقابل قيام
تركيا بتوسيع انخراطها للعب دور متقدّم» ،ال سيما
في أعقاب إنشاء انقرة «تحالف الجبهة الشامية»،
نهاية العام الماضي ،ورغبتها في «تعزيز موقعها
في التفاوض المحتمل مع شركائها ح��ول صياغة
مستقبل سورية».
اما األردن ،وفق توصيفات «ستراتفور »،فدوره
ي��ت��ع��اظ��م ك�لاع��ب رئ��ي��س ف��ي المنطقة «وي��ت��رق��ب
دخوله الفعلي لدعم استراتيجية الحلفاء المقبلة
في سورية ...ال سيما في توفيره التأييد لمسلحي
الجبهة الجنوبية» لسورية .وحذر الواليات المتحدة
من «التدخل المباشر في األزمة السورية عبر القوات
الجديدة المشكلة ...اذ من شأن نشوب قتال مع القوات
الحكومية ان يهدّد المفاوضات النووية الجارية مع
طهران وهي في مرحلة متقدّمة بالغة الحساسية».

لقاء الكويت
لطمأنة حلفاء واشنطن

م��ن نافل ال��ق��ول إنّ أيّ خطة عسكرية ناجعة
تستدعي انخراط قوات برية سيت ّم استثناء القوات
األميركية منها ،وتحميل تبعاتها وخسائرها البشرية
للدول األخرى المنخرطة في «التحالف» .وفي هذا
السياق ،دأبت األوس��اط العسكرية األميركية على
إي�لاء الجيش العراقي أهمية ودور مركزي ،وكيل
المديح للخطوات التي اجتازها .بيد أنّ هذه اإلشادة
طابعها سياسي تنطوي على ثغرات عسكرية ،ال
سيما أانها تستند الى تجربة المواجهات الجارية
في محافظة األنبار مع قوات «داع��ش» ،وقيام نحو
 800عنصر من القوات األمنية العراقية بشنّ هجوم
مضاد ض ّد «داعش» الستعادة بلدة البغدادي على
ضفاف نهر الفرات.
جيمس تيري ...القائد األميركي «لقوات التحالف
الدولي» التي تخوض قتاال ً مع قوات «داعش» أعرب
عن تفاؤله ألداء القوات العراقية ،وقال إنه «يثق الى
ح ّد كبير بتلك القوات الكفوءة وبقدرتها على استعادة
البلدة» .واوضح تيري مكامن الضعف التي يعاني
منها «داع��ش» ،اذ «نلمس تنامي قدرات قوات األمن
العراقية ،وفي الوقت نفسه نرى اهمية قصور داعش
في عدم ش ّنه هجمات مضادّة واسعة ،اذ انّ داعش
ال يستخدم التكتيكات والتقنيات واإلج��راءات التي

المتحدة وحلفائها في جزئها األعظم تندرج تحت ردود الفعل...
وتخاطر بصرفها النظر عن تبلور التهديد األكبر المقبل».

المغرب

أعرب معهد كارنيغي عن اعتقاده بأنّ حزب العدالة والتنمية الذي
ق��اد «حركة  20ش��ب��اط ...يعيش في مرحلة األف���ول ...ويحفر قبره
بيده بسبب افتقاده إلى الرؤية ووض��وح الهدف وع��دم قدرته على
إنتاج النخب التي تتمتع بالمصداقية والبصيرة لقيادة الحراك»،
االم��ر ال��ذي «س ّهل على الدولة تفجير الظاهرة من الداخل من دون
خسائر تذكر» .واوضح ان بروز «خالفات إيديولوجية وسياسية بين
تيارات الحركة المختلفة منذ نشأتها ،شكل نقطة ضعفها األساسية.
كما ساهم «االنقسام بين اإلسالميين والعلمانيين وكذلك التيارات
الراديكالية والمعتدلة الى التسريع في إضعاف الحركة».

إيران

اعتبر معهد أبحاث السياسة الخارجية استراتيجية الرئيس اوباما
بضرورة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في صدارة األولويات
الدولية قد تكللت بالنجاح ،وساهم «معارضوه عن غير قصد للوصول
الى تلك النتيجة» بخطابهم السياسي المتشدّد وعديم األفق .واوضح
انّ «البيت االبيض يولي أهمية لجملة من العناصر المركزية التي من
شأنها إحباط طموحات إي��ران النووية ...منها مصير منشأة تحت
األرض ألغراض التخصيب ،وتوفير ما يتطلبه المفتشون الدوليون
للكشف عن كامل المخزون اإليراني ،ووضع ضوابط لكبح جهود
األبحاث والتطوير» .واضاف انه في نهاية المطاف «ال الكونغرس وال
حلفاء اميركا ستتملكهم السعادة عند االعالن عن تفاصيل االتفاقية
النووية الوشيكة».

أفغانستان

جدّد مركز الدراسات االستراتيجية والدولية اهتمامه «بالحرب
المنسية» في أفغانستان ،مطالبا ً صناع القرار بإجراء جردة حساب
«وتحديد ال��دروس المستفادة ...من الحرب التي مضى عليها عقد
من ال��زم��ن» .ولفت األنظار ال��ى التحديات التي تنتظر «تطبيق حكم
األفغانيين لبالدهم ،في ض��وء استمرار القتال ،والنجاحات التي
ت��ح��رزه��ا ق���وات األم���ن األف��غ��ان��ي��ة ،واألزم����ة المتنامية التني تواجه
اقتصاد» البالد.

شهدناها في المواجهات السابقة عند بدء المرحلة
الراهنة» في فصل الصيف الماضي.
إع�لان الجانب االميركي عن حشد القوات لشنّ
هجوم بغية استعادة الموصل من براثن «داعش»
كان بمثابة حملة دعائية انطوت على ارتكاب أخطاء
عسكرية كبرى .في هذا السياق تب ّرع القائد األميركي
تيري باإلشادة بالقوات الكردية ألدائها الناجح في
ص � ّد هجوم ل��ـ«داع��ش» في تقاطع كيسيك ،غربي
مدينة الموصل ،بدعم من القوات الخاصة األميركية
التي اشتركت في تنسيق الغارات الجوية مع القوة
المهاجمة ،مما كبّد «داعش» مقتل  127عنصر ،على
االق ّل ،كما ورد في األنباء الرسمية.
وم��ض��ى ت��ي��ري م��وض��ح�ا ً أهمية تقاطع كيسيك
عسكريا ً ضمن اإلع��داد للمعركة المقبلة الستعادة
الموصل ،اذ انه يتحكم بطرق اإلمداد الحيوية التي
يع ّول «داعش» عليها لتحريك قواته وإمدادها طيلة
أمد المعركة.

معركة استعادة الموصل

تفاصيل خطط استعادة الموصل عسكريا ً لم تعد
حبيسة األدراج ،بل أعلنت اإلدارة األميركية عن عزمها
القيام بهجمات القتالع «داعش» من الموصل ،رمت
من ورائها طمأنة الشعب األميركي ال سيما خصومها
السياسيين واإلش��ادة بتصميم الرئيس أوباما على
زيادة حجم التواجد العسكري األميركي في العراق
في المدى القريب.
اعتبر بعض الخصوم انّ اإلع�لان يشكل ته ّورا ً
سياسيا ً مجانياً ،وي��رس��ل رس��ائ��ل تحذيرية إلى
«داعش» بالعمل الفوري على تحصين مواقعه قبل
بدء الهجوم .أداء وفعالية القوات العراقية أيضا ً
كانا موضع تساؤل البعض دون حصولها على دعم
أميركي ُمعتبَر .أشار هؤالء إلى تصريحات قائد هيئة
األركان ،مارتن ديمبسي ،الذي أوضح «إمكانية الطلب
من المستشارين (األميركيين) مرافقة القوات المغيرة
على الموصل».
من مصلحة القيادة العسكرية األميركية ان تتصدّر
القوات العراقية الهجوم ،التي لن تحقق نجاحا ً دون
توجيه من قوات أميركية متقدّمة مه ّمتها التنسيق مع
سالح الجو ،فضالً عن رفدها ببضع آالف من القوات
الخاصة األميركية ،أو مشاركة قوات اقليمية مج ّربة
مثل إي��ران وسورية او ق��وات مشابهة .بالنظر إلى
معركتي الفلوجة ،اللتين فشلتا في إزاحة «داعش»،
ف��إنّ األم��ر ينطوي على مغامرة سياسية للرئيس
أوباما قد ال يستطيع النجاة من عواقبها في حال فشل
الهجوم الستعادة الموصل.
يُشار الى قرار الرئيس السابق جورج بوش االبن،
نيسان  ،2004ارسال قوات مشاة البحرية – المارينز
الستعادة مدينة الفلوجة بالرغم من معارضة القيادة
العسكرية لذلك .بسالة المقاومة وضراوة المعارك
دفعتا الرئيس بوش إلى الطلب من قواته االنسحاب
وهو في حالة غضب عارمة.
انسحاب المارينز رافقته استعادة قوى المقاومة
العراقية السيطرة على البلدة ،مما استدعى القوات
األميركية اع��ادة الكرة مرة أخ��رى في شهر تشرين
الثاني من العام ذاته ،بلغت حصيلتها تدمير نحو
 18ألف مبنى سكني عبر شنّ نحو  540غارة جوية
على المدينة ،برفقة  16ألف قذيفة مدفعية؛ بلغت
حصيلتها مقتل  70من القوات األميركية وجرح نحو
 600آخرين منهم.
أشار بعض الخبراء العسكريين األميركيين إلى
ضراوة ودموية المعركة المقبلة الستعادة الموصل،
نظرا ً إلى ظروف التشابه مع «عملية حديقة السوق»،
في اراضي هولندا قبل نحو  70عاماً ،والتي أدّت إلى
شبه تدمير كامل للفرقة الجوية األولى البريطانية.
ن��ظ��ري�اً ،ص ّممت الخطة على ش��نّ جناح عسكري
هجوم عبر نهر الراين بااللتفاف على خط التعزيز
«سيغفريد» األلماني واحتالل عدد من المدن الرئيسة
في محيطه والتوجه شماال ً في طريق مع ّرض بالكامل
للهجمات االلمانية .تقدّم الفيلق  30البريطاني
الهجوم وباغتته ض��راوة المقاومة االلمانية مما
استدعى تدخل فرقتين جويتين اميركيتين لتوفير
الحماية للفيلق المكشوف وص ّد الهجمات االلمانية
المضادة.
في هذه الخلفية تبدو الخطة األميركية الستعادة
الموصل تكرارا ً لعملية حديقة السوق.

البعد العسكري

تبعد الموصل نحو  420كلم عن بغداد ،تتوسط
خمس مدن الطريق بينهما مما يقتضي سيطرة القوات
العراقية عليها قبل مواصلة العملية ،األم��ر الذي

يستدعي تبديل القوات وتوفير اإلم��دادات المطلوبة
تحضيرا ً لسلوكها طريقا ً سريعا ً وح��ي��دا ً مكشوفا ً
المتفجرة المزروعة على جانبيه،
وعرضة للعبوات
ّ
وكذلك للهجمات االنتحارية .يقدّر الخبراء انّ ما
يحتاجه الجيش من مؤن وذخيرة ووق��ود ومعدات
تقدر بنحو  50,000 – 30,000ط��نّ يوميا ً والتي
ينبغي توفيرها للخطوط األمامية من دون انقطاع،
األمر الذي يستدعي توفير قوات كبيرة أخرى لمهام
حماية الطريق.
المعركة المقبلة لن تكون أق ّل دموية من سابقتها في
هولندا التي شهدت إبادة نحو  75في المئة من فيلق
نخبة القوات الجوية البريطانية ،بل ربما أش ّد منها
نظرا ً إلى حالة االحتقان العالية بين السكان في تلك
المنطقة وعزوفها عن توفير الدعم للقوات الحكومية،
وغلبة عنصر القتال على التسليم لجيش يتهم
باعتماده على العنصر الطائفي من لون واحد .عالوة
على انّ تنظيم «داعش» سيستخدم عشرات اآلالف من
المدنيين ك��دروع حماية بشرية ،وف��رار مئات اآلالف
من ساحة القتال الممتدّة ،وما ينتج عنها من حاالت
يرجح الخبراء أيضا ً قيام عدد من
ارتباك وفوضى.
ّ
عناصر «داعش» باالختباء في نحو  150ألف مبنى
سكني وشنّ هجمات مضادّة وقنص من هناك.
اللوحة الراهنة ال تبشر باستعادة سريعة وغير
مكلفة بشريا ً للموصل ،ال سيما انها تمثل د ّرة تاج
«داعش» الذي ستنهار سمعته في حال سقوط المدينة
من قبضته .وفي حال ق ّرر «داعش» التراجع واالنتشار
في محافظة األن��ب��ار ،إلدام��ة أم��د المعركة وتوسيع
رقعتها الجغرافية ،فاننا قد نكون امام مشهد شبيه
بما جرى نهاية عام  2006بتوفير السكان معلومات
ميدانية عن أماكن تواجد عناصر «داعش» ومخابئه
المتعدّدة؛ ال سيما على ضفاف نهر الفرات من المدينة
التي يقطنها أغلبية كردية وسيطرة نزعة الثأر ض ّد ك ّل
ما يعتقد ان له صلة بـ«داعش».
جهوزية القوات العراقية لخوض معارك داخل
أحياء المدينة ال تبشر بالخير ،مما يستدعي زيادة
اعتمادها على دع��م ج��وي أميركي مكثف من شأنة
تسوية أحياء بكاملها باألرض – على الرغم من خطل
سياسة ال��غ��ارات الجوية واألرض المحروقة كما
شهدت عليها تجربة الحرب العالمية الثانية وملحمة
ستالينغراد ،والحروب العدوانية األميركية االخرى،
بما فيها خالل احتاللها المباشر للعراق.
القوات العراقية «المستحدثة» ال يربطها التزام
عقائدي صارم وخبرة عسكرية بعكس خصمها في
«داعش» ،ال سيما أنّ أيّ خيار بتراجع قوات «داعش»
سيضعها مكشوفة أم��ام حركة الطيران األميركي
للقضاء عليها وعلى معدّاتها وآلياتها ،عالوة على انّ
حظوظ نجاة القوات المنسحبة سليمة تبدو ضئيلة
في أحسن الحاالت.
وفق ما تقدم من سيناريو مكثف لسير العمليات ،فإنّ
معركة استرداد الموصل ستكون مكلفة ومرهقة بشريا ً
للقوات العراقية ،حتى وانْ تكللت بالنجاح فهو انتصار
باهظ الثمن .اما العكس فسيشكل كارثة عسكرية لك ّل
من العراق والواليات المتحدة على السواء.
الفرضية األخ��رى انّ معركة اس��ت��رداد الموصل
ستدمي وتستنزف الجيش العراقي حديث النشأة مما
يع ّرض تماسكه وترابطه للخطر ،وقد يؤدّي الى انهياره
بشكل كامل لن يكون في وسع الواليات المتحدة وضع
ح ّد له .وربما هذا ما ي��دور في خلد االستراتيجيين
األميركيين للعودة مجدّدا ً إلى العراق ووضعه تحت
اإلشراف األميركي التا ّم ،وشنّ مواجهات بما تبقى من
القوات البشرية العراقية من دون منازع.
العنصر األس���اس ف��ي ك��اف��ة ق���رارات ال��ح��رب هو
الموازنة بين الكلفة واإلنجازات العسكرية والسياسية
المرجوة ،والتي شهدت معركة عين العرب – كوباني
أحدث تجسيد له ،إذ أثبت «داعش» صالبة قتالية في
حرب المدن .ويجري التداول راهنا ً في شأن فعالية
التجهيزات البشرية والمعدات القتالية الضرورية
الستعادة الموصل مقابل الكلفة الهائلة المرئية.
العبقرية العسكرية تستنبط خيارات بديلة لك ّل
خطة تعدّها ،كما شهدت معارك الحرب الكونية الثانية
ض ّد الجبهة اليابانية التي ق ّررت القيادة األميركية
آنذاك االلتفاف عليها خارج نطاق قواعدها العسكرية
ومحاصرتها بعيدا ً عن مراكزها وتركها تندب مصيرها
والمجاعة التي تهدّدها.
في الحالة العراقية ،يشير بعض الخبراء الى
ضرورة استهداف مواقع محدّدة لـ«داعش» ،خاصة
المكشوفة منها لغارات الطيران – عنصر القوة الرئيس
في الجانب المناهض لـداعش» ،يرافقه تكثيف الضغط
إلحداث شرخ بينه وبين السكان المحليين يؤدّي إلى
تآكل البيئة الحاضنة والمؤيدة لـ«داعش».

