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حتقيقات

هل طم�س خامنئي الخطوط الحمراء الخا�صة بالعقوبات؟ ..و� ّأي «داع�ش» ُتحارب وا�شنطن ومعها العالم

5

إعداد وترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
تحت ّل المفاوضات في شأن النووي اإليراني حيّزا ً كبيرا ً من
اهتمام الصحف الغربية واإلع�لام الغربي ،ال بل الحكومات
على مدى العالم .فث ّمة أطراف تؤمن بجدّية هذه المفاوضات
وب��ج��دوى ال��وص��ول إل��ى ات��ف��اق .وث�� ّم��ة أط���راف أخ���رى ،تضع
أي سبل للتوصل إل��ى ات��ف��اق ،وم��ن أب��رز هذه
العراقيل أم��ام ّ
األطراف« ،إسرائيل».
التقرير التالي ،المترجم عن صحيفة «كريستيان ساينس
مونيتور» األميركية ،يسلّط الضوء على تأثير آية الله خامنئي،
على هذه المفاوضات .وعلى رؤيته في خصوص العقوبات
المفروضة على إيران ،وهو الذي قال ـ بحسب الصحيفة ـ إن
لرفع العقوبات عددا ً من مراحل التنفيذ المختلفة ونحن نقبل
ه��ذا .مضيفا ً أن رف��ع العقوبات يجب أن يسير م��ت��وازي��ا ً مع
تنفيذ التزامات حول االتفاقيات اإليرانية.
وتضيف الصحيفة أنّ خامنئي أبدى في مالحظاته دعما ً
واضحا ً لك ّل أولئك المفاوضين في الفريق التفاوضي اإليراني،
مشيرا ً اليهم على أنهم «أصدقاء» يقدمون المشورة في حين
أنهم «ليسوا معصومين ...ونحن نؤكد ثقتنا بهم وبجدارتهم
وتقواهم وحماستهم وشجاعتهم» .وأض��اف خامنئي« :إذا
كنتُم على بيّنة م��ن مضمون المفاوضات وتفاصيلها وما
يحدث هناك ،إذاً ،ستؤكدون الكثير مما أقوله».
كما يسلّط تقريرنا التالي الضوء على «إمكانيات داعش»،
بحسب « ،»Monsters, Incإذ أب��دى كاتب المقال جون
ب .أل��ت��رم��ان« ،إع��ج��اب��ه» ب��ه��ذا التنظيم اإلره��اب��ي ،م��ع��دّدا ً ما
«يكتنزه» م��ن مواصفات تميّزه ع��ن س��واه م��ن المنظمات ال
سيما «القاعدة» .ومن أبرز هذه المواصفات ،أنه يش ّكل عالمة
تجارية فريدة.

ك��ت��ب��ت ص��ح��ي��ف��ة «ك��ري��س��ت��ي��ان
ساينس مونيتور» األميركية:

خامنئي والعقوبات

أخبر الزعيم اإليراني آية الله علي
خامنئي في اجتماع مع مسؤولين
ح��ك��وم��ي��ي��ن ف��ي  23ح���زي���ران ،أن
ال��ع��ق��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة ،المالية
وال��م��ص��رف��ي��ة ـ س���واء ت��ل��ك فرضها
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،
أو الكونغرس األم��ي��رك��ي ،أو حتى
اإلدارة األميركية ـ يجب أن ُترفع فور
توقيع االتفاقية ،جنبا ً إلى جنب مع
غيرها من العقوبات المتبقية على
فترات معقولة.
ال يزال توقيت وتيرة العقوبات،
أح���د أه���م ال��ق��ض��اي��ا ال��ش��ائ��ك��ة مع
المفاوضين المجتمعين في فيينا،
والهادفين إلى توقيع اتفاق نووي
ف��ي األي���ام القليلة المقبلة .وفيما
يستغرق مسؤولون أميركيون في
تحليل تصريحات خامنئي ،يص ّرح
أحدهم للصحافية ل��ورا روزن التي
تغطي المحادثات النووية في فيينا:
«أكثر ما يهمنا ما يحدث داخل غرفة
ال��م��ف��اوض��ات ،وم��ا إذا كانت إي��ران
ستتمسك بالتزاماتها ...كما كانت
تفعل دوماً».
ويكتب محمد علي شعباني ما لم
ينقل عن تصريحات خامنئي ،والذي
بدا أنها خطوط حمراء أكثر صرامة قد
ال توصل إلى اتفاق« ،إنه لمن السهل
أن نخطئ في ق��راءة ما قيل» .وفي
السياق عينه ،وفي معرض تعليقاته
ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة ،يؤكد
خامنئي أن لرفع العقوبات عددا ً من
مراحل التنفيذ المختلفة ونحن نقبل
هذا .مضيفا ً أن رفع العقوبات يجب
أن يسير متوازيا ً مع تنفيذ التزامات
حول االتفاقيات اإليرانية.
كذلك كتب شعباني« ،الغريب
في هذه الحالة أن المكتب اإلعالمي
الخاص بخامنئي يح ّرض على مثل
هذا النوع من التصريحات .يمتلك
خامنئي موقعين إلكترونيين :القائد
دوت إي��ران ،وخامنئي دوت إي��ران.
كذلك ،فإن تعليقه األكثر أهمية حول
رفع العقوبات والذي ُنشر باللغتين
اإلنكليزية والفارسية ُنشرت على
هذه المواقع المذكورة آنفاً.
وي��وض��ح شيباني ف��ي معرض
تصريحاته أنه سيُحدّد موعد مبدأي
لبدء التوقيع على االتفاقية« :وتؤكد
م��ص��ادر إي��ران��ي��ة رفيعة المستوى
لمونيتور ع���دم ت��وق��ي��ع أيّ ش��يء
في فيينا ،حتى لو ت ّم التوصل إلى
ات��ف��اق .وتشير إل��ى أن��ه للواليات
المتحدة مسارها الخاص للتصديق
على الصفقة ،وإذا فعلت ذل��ك ،فإن
السداسية الدولية (ال��دول الخمس
دائ��م��ة العضوية ف��ي مجلس األم��ن
إضافة إلى ألمانيا) وإيران ،ستبدآن
تنفيذ االل��ت��زام��ات ،لكن مثل هذه
اإلج����راءات تستغرق وق��ت�ا ً طويالً.
فالح ّد من عدد أجهزة الطرد المركزي،
على سبيل المثال ،ال يمكن القيام به
خالل في غضون أيام.
ع��ل�او ًة ع��ل��ى ذل����ك ،وف��ي��م��ا يبدأ

الجانبان باتخاذ التدابير الالزمة،
س��ت��وض��ع آل��ي��ة ل��ض��م��ان التنفيذ
ف��ي الموعد المتفق عليه ،وعندما
تنفذ الصفقة ،سيفي كال الجانبين
بالتزاماتهما .وقالت هذه المصادر
اإليرانية أن خامنئي كان يشير إلى
تاريخ التنفيذ في خطابه ،وأضاف
أن إيران ال تزال تسعى إلى أن يصدر
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
قرارا ً يؤيد هذا االتفاق.
أبدى خامنئي في مالحظاته دعما ً
واضحا ً لك ّل أولئك المفاوضين في
الفريق التفاوضي اإليراني ،مشيرا ً
اليهم على أنهم «أصدقاء» يقدمون
ال��م��ش��ورة ف��ي حين أن��ه��م «ليسوا
معصومين ...ونحن نؤكد ثقتنا بهم
وبجدارتهم وتقواهم وحماستهم
وشجاعتهم» .وأض���اف خامنئي:
«إذا كن ُتم على بيّنة م��ن مضمون
المفاوضات وتفاصيلها وما يحدث
ه��ن��اك ،إذاً ،س��ت��ؤك��دون الكثير مما
أقوله».

األسد يختار معاركه
في حلب

ينقل محمد الخطيب تقاريره من
حلب ،ويؤكد أن الحكومة السورية
تسعى إلى كسر معاقل «المتم ّردين»
في الشمال السوري ،وذلك من خالل
االستفادة من معارك «داع��ش» ض ّد
هؤالء «المتمردين» هناك.
وق��د الح��ظ الخطيب أن الضربات
الجوية األخيرة للحكومة السورية،
ألقت بثقلها على األراضي التي تسيطر
عليها «المعارضة السورية» المدعومة
من الواليات المتحدة وحلفائها ،في
حين تتجنب ض��رب المناطق التي
يسيطر عليها «داع���ش» .وم��ن هنا،
تبرز تلك العالقة الغامضة المزعومة
والمش ّوشة في أذهاننا بين الرئيس
السوري بشار األسد و«داعش» .وكان
وزير الخارجية األميركي جون كيري
قد قال في تشرين الثاني عام :2014
«إن نظام األس��د وداع��ش يعتمد ك ّل
منهما على اآلخ��ر في ال��واق��ع .لهذا،
يقصف األس��د مناطق المعارضة بال
ه���وادة ،بينما ال يفعل شيئا ً تقريبا ً
لعرقلة خطوات داعش ووقف تقدمه».
وي��ت��اب��ع ال��خ��ط��ي��ب ف���ي م��ع��رض
وصفه العالقة المزعزمة بين األسد
و«داع�����ش»« :ع��ل��ى رغ��م حقيقة أن
داعش يجب أن يكون مستفيدا ً من هذه
الضربات الجوية ،غير أنه ال يمكننا
القول أنهما حليفان .فالنظام قد قاتل
من قبل بشراسة ض ّد داع��ش ،وتكبّد
خسائر فادحة في الجنود والعتاد
في آب وأيلول الماضيين ،وذلك عندما
هاجمت ق��وات تنظيم داع��ش مطار
الطبقة العسكري وحقل نفط الشاعر.
فما الذي سيدفع األسد إلى مساعدة
داعش بعد ك ّل ما جرى؟».
يقول الخطيب« :ه��ن��اك سببان
رئ��ي��س��ان .يكمن األول ف��ي أهمية
المنطقة بالنسبة إلى القوات المتمردة
المسلّحة .فالريف الشمالي في حلب
ي��ع� ّد أح��د أك��ب��ر معاقل المتمردين
الوافدين من تركيا ،وبوابة المتمردين
الوحيدة إلى حلب».

ك��ذل��ك ي��ؤك��د الخطيب أن للدعم
ال���دول���ي ل��ل��ج��م��اع��ات ال��س��وري��ة
«المعارضة» حساباته الدقيقة عند
األسد« :إن السبب الثاني للضربات
ال��ج��وي��ة ال��ح��دي��ث��ة ع��ل��ى مناطق
المتمردين ،تعني أن النظام يواجه
اثنين من خصوم سورية :داع��ش،
ض ّد التحالف الدولي بقيادة الواليات
المتحدة ،والمتم ّردين المدعومين
بمجموعة من القوى في المنطقة،
وتحديدا ً تركيا ،قطر والسعودية.
ومن هذا المنطلق ،فإنه لمن المنطقي
أن يعمل النظام على التخلص من
ال��ع��د ّو ال���ذي يتلقى ال��دع��م المالي
واألسلحة من المصادر اإلقليمية،
وترك مهمة إضعاف العد ّو الرئيس
للتحالف الدولي ...داعش .ونتيجة
ل��ذل��ك ،ف���إن ال��ق��ض��اء ع��ل��ى النظام
المفترض للمتمردين السوريين يجبر
المجتمع ال��دول��ي والفصائل التي
تدعم هؤالء المتمردين في التحالف
هم أنفسهم مع النظام للقضاء على
داعش».

«إسرائيل» ...هدف
«المتم ّردين» التالي

في  22حزيران ،هاجمت عصابة
في مكان قريب من قرية مجدل شمس
ال��درزي��ة سيارة إسعاف كانت تق ّل
اثنين من المقاتلين السوريين إلى
مستشفى «إسرائيلي» ،قتلت أحدهما،
لتتصاعد وتيرة األسئلة ـ في ما بعد ـ
حول مسؤولية «إسرائيل» ودورها
في ما يحدث في سورية.
ويكتب ب��ن كاسبيت أن��ه ومنذ
وقوع ذلك الحادث ،تكثف «إسرائيل»
ح��م�لات��ه��ا اإلع�لام��ي��ة ب��ي��ن ال����دروز
محا ِول ًة إقناعهم بأنها ال تتعاون
مع ،وال تساعد القوات المتمردة أو
جبهة النصرة ،علما ً أن ع���ددا ً من
الدروز هناك مقتنعون بأن الجرحى
السوريين الذين يتلقون عالجهم
في مستشفيات «إسرائيل» هم من
«جبهة النصرة» .وفي  11حزيران،
ارتكبت هذه المجموعة نفسها مجزرة
ّ
بحق ال��دروز في الشمال السوري،
حيث تعيش هذه المجموعات على
طول الحدود مع تركيا.
وق��د أخبر نائب وزي��ر الخارجية
«اإلسرائيلي» السابق مجلي وهبي،
وه��و ن��ائ��ب درزيّ ف��ي «الكنيست
اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،أن��ه بينما يميل إلى
ال��ت��ص��دي��ق ب���أن ب��ع��ض ال����دروز قد
شاركوا في حادثة مجدل شمس ،إال
أن لهذا الحادث صالته بالحكومة
ال��س��وري��ة .ف��ـ«إس��رائ��ي��ل» بحاجة
إل��ى المزيد من التأهب ض � ّد تهديد
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة كـ«جبهة
ال��ن��ص��رة» ،و«داع�����ش» واس��ت��م��رار
سيطرتهم على المزيد من األراض��ي
في سورية.
وي���ؤك���د وه���ب���ي أن «ال���ق���ي���ادة
اإلسرائيلية استغرقت وقتا ً لتعي
ه��ذا التهديد ...ففي البداية كانوا
يستمتعون ب��رؤي��ة ن��ظ��ام األس��د
ينهار؛ غير أنهم لم يتوقعوا من الذي
ك��ان سيح ّل مكانه .وم��ن الواضح
إلي أن إسرائيل هي الهدف
بالنسبة ّ

التالي لإلرهاب بعد سورية .وبهذا
المعطى ،ف��إن ما ح��دث لأليزيديين
والمسيحيين ال يجوز أن يحصل مع
الدروز .يدّعي البعض أن الحرب في
سورية ستمت ّد لسنوات طويلة ،وفي
حال حدوث ذلك ،فإن على إسرائيل
اتخاذ أنفاس عميقة وإبقاء قواتها
متأهبة .فإذا سقط نظام بشار األسد
قريبا ً في س��وري��ة ،ف��إن على قوات
الدفاع اإلسرائيلية االستعداد التخاذ
تدابير دفاعية أوسع من ذلك بكثير
على طول الحدود».

ارتفاع أسهم مصر

وك��ت��ب��ت آي���ة أم�����ان« :ع��ل��ى رغ��م
التحالف التركي الجديد مع المملكة
العربية السعودية في سورية ،ودعم
الحركات الجهادية هناك ،تتجه الجهود
الدبلوماسية في القاهرة نحو التقليل
من فعالية ال��دور التركي في الصراع
الدائر في المنطقة .وفي الوقت عينه،
ّ
تحث الخطى نحو تقارب مع
فإن مصر
روسيا ،قد يع ّرض نظام األسد إلى أن
يكون جزءا ً من ح ّل محتمل».
إن مؤتمر المعارضة الذي عُ قد في
القاهرة ـ والذي استضاف الفصائل
ال���ج���دي���دة واس��ت��ب��ع��د «االئ���ت�ل�اف
الوطني للثورة السورية» والقوات
«المعارضة» المدعومة من أنقرة،
أعلن عن خريطة جديدة لح ّل األزمة.
ال تلغي هذه الخطة حكومة األسد،
تنص على أن السبيل الوحيد
لكنها
ّ
إلنقاذ سورية ،يكمن في إيجاد ح ّل
س��ي��اس��ي ت��ف��اوض��ي ب��ي��ن األط���راف
المعارضة والنظام تحت إش��راف
األمم المتحدة.

مالحظات
حول الشرق األوسط

ك���ت���ب ج������ون ب .أل���ت���رم���ان
ل����������ـ« :»Monsters, Incليس
م��ن ال��ص��ع��ب ال��ع��ث��ور ع��ل��ى بعض
األم��ي��رك��ي��ي��ن م��م��ن ي��ري��دون سحق
«داع��ش» .إنما تكمن الصعوبة في
إي��ج��اد توجه جيد ح��ول شكل هذا
النصر .وقد وصف القاضي الشهير
ال��م��رح��وم ب��وت��ر س��ت��ي��ورات ال��م��واد
اإلباحية للمتشدّدين اإلسالميين:
«سأعرفها عندما أراها» ،ولم يب ُد هذا
وصفا ً مفيدا ً على اإلطالق.
هناك عدد من اللحظات العصيبة
م ّرت خالل السنوات الـ 15األخيرة،
عندما ب��دا أن الحال أشبه بمعركة
ض ّد التطرف الديني قد بلغت أهدافها
ف��ي العالم ال��ع��رب��ي .وبعد سقوط
ن��ظ��ام ص���دّام حسين ع��ام ،2003
س��اد واشنطن شعور بالرضا عن
النفس ،وبنسائم الحرية تلوح في
أفق الشرق األوسط ،وأن الليبرالية
(بالمعنى التقليدي وبالتأكيد ليس
بالمعنى السياسي األميركي) ستأتي
في ما بعد .وعندما ع ّمت االنتفاضات
الشرق األوس��ط عام  ،2011اقترح
ال��م��ع�لّ��ق��ون أن م��ث��ل ه���ذه األح���داث
سته ّمش المتط ّرفين الذين أكدوا أن
التغييرات ال يمكن أن تت ّم في نهاية
المطاف من دون إلى اللجوء إلى قوة

السالح .كما حصل عندما قتلت قوات
البحرية األميركية أسامة بن الدن في
أيار  ،2011إذ بدأت مرحلة جديدة
من التغيير بالظهور.
وكما يبدو حتى اآلن في العالم
العربي ،أن الحركات المتطرفة قد
ت ّم تنشيطها .فتنظيم «داعش» ،أحد
أكثر المجموعات تطرفا ً ووحشية،
آخذ في التوسع واكتساب األنصار.
وبعد مرور أكثر من سنة على هجوم
أكثر من  60دول��ة غنيّة ومسلّحة
تسليحا ً جيدا ً يتماشى مع الواليات
ال��م��ت��ح��دة ،ق��د ال ي��رب��ح «داع���ش»،
لكن م��ن الصعب التأكد م��ن أنهم
سيخسرون.
المشكلة األساسية التي نشأت
من طريقة التعاطي مع هذه الحركة،
تكمن في مطالبتها بأن تكون دولة.
فهي ليست دولة ،وال تسعى أن تكون
كذلك في عالم الدول القومية .بل هي
مشروع إجرامي ،وأكثر ،إنها مشروع
تجاري .وفهمنا لتنظيم «داع��ش»
من هذا المنظور ،يعطينا معلومات
وأدوات أوفر لكيفية التعاطي معه.
وكأي تجارة آخ��رى ،فإن لتنظيم
داع����ش م��ك��ات��ب ق��ي��ادي��ة ن��اج��ح��ة،
ق���ادرة على التعبير ع��ن األه���داف
االستراتيجية ومتابعتها ،فضالً عن
التأقلم مع الظروف المتغيرة .وهو
أيضا ً نجاح في متابعة االستثمارات،
إلى ح ّد إصدار تقرير سنوي (وباللغة
العربية) مز ّود برسوم بيانية تساعد
ف��ي تفسير األداء ف��ي  14مؤشر
رئيس ،ومقاييس شهرية لمنطقة تلو
المنطقة ،ما ّ
يدل على أن تنظيم داعش
يحتضن المثال األعلى «ال أستطيع
إدارة ما ال يمكن قياسه».
ب���رع ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ف���ي م��ج��ال
العالمات التجارية كمثل الشركات
الرائدة .وتأمل المنظمات من نيجيريا
إل��ى الفيليبين ف��ي أن يمت ّد سحر
تنظيم «داع����ش» إل��ى ال���دول التي
تتعهد بالوالء له ،على رغم أن التأثير
العملي لوالئهم ال يزال غير واضح.
تعزز هذه المنظمة عالمتها التجارية
ج��زئ��ي م��ن خ�ل�ال محاولة
بشكل
ّ
وسائل اإلعالم االجتماعية المبتكرة.
يعيد جيوش من المتطوعين إعادة
ّ
بث الرسائل على الفور ،جاعلين منها
فضولي ليه
مهمة تافهة لك ّل متعقب
ّ
الحشرية في مشاهدة هذه الفيديوات
«المحظورة» على اإلنترنت.
وقد حققت هذه الجهود في مجال
العالمات التجارية دفعة قوية لتجنيد
المزيد من المقاتلين من جميع أنحاء
العالم ،وهي مهمة صعبة أكثر بكثير
مما يبدو .فهذا التنظيم ال يستقطب
فقط األشخاص المستعدين للموت،
بل أيضا ً مجموعة مختلفة ومحيّرة من
اللغات .وعلى عكس «القاعدة» ،التي
تعمل بشكل حصري ـ تقريبا ً – باللغة
العربية ،فإن تنظيم «داع��ش» يض ّم
في صفوفه ق��وات تتحدث العربية،
اإلنكليزية ،الفرنسية ،الشيشانية،
الروسية ،التركية وغيرها .وفي مجال
تقنيات ال��م��وارد البشرية ،يُفترض
تقييم مهارات الموظفين الجدد وإيجاد
سبل تتطابق مع أولئك الموظفين في

األماكن المناسبة .القيام بذلك ال يُع ّد
تعهدا ً صغيراً ،وإدارة الخصومات
العرقية ال��واض��ح��ة تشكل تحديا ً
مستمراً.
وقد يكون أكثر ما يفاجئ ،تفعيل
ال��ع�لاق��ات الحكومية الناجحة.
فالتنظيم ال يتفاوض فقط على مرور
األشخاص ،األم��وال ،والمعدّات إلى
داخ��ل األراض��ي التي يسيطر عليها
وخارجها ،لكنه أيضا ً يكتسب أصول
التعامل االس��ت��خ��ب��ارات��ي ،اإلف��راج
عن السجناء ،الحصول على دعم
الجهات الرئيسية الفاعلة .يقع هذا
العمل في مكان ما بين الدبلوماسية
واالس��ت��خ��ب��ارات وال��ض��غ��ط ،يبقى
األهم – في نهاية المطاف – إنجاح
وظيفة هذه المنظمة ومهامها.
وف��ي خ��ض� ّم ك��ل ه���ذا ،ف��إن على
تنظيم «داعش» تأكيد المحافظة على
تطوير التوسع في المنطقة وعمق
العمليات التي يقوم بها .وحقيقة أن
يستطيع القيام بك ّل تلك األمور وفي
بيئة بهذه الديناميكية ،هو أم ٌر يثير
اإلعجاب .فهو يستطيع المحافظة
على سيطرته على ه��ذه األراض��ي
التي تشكل أكثر بيئة حاضنة أليّ
جماعة إرهابية طوباوية.

إن دينامية هذا التنظيم طريقه
إلى النجاح ،فهو قادر على تصوير
أن م��ج��رد ب��ق��ائ��ه ،ان��ت��ص��ار ض � ّد
احتماالت شديدة االنحدار .كأن يُقال
يوميا ً أن التنظيم ال يخسر ،بل يربح
دوماً؛ وأن الواليات المتحدة ال تربح
أبدا ً بل تخسر باستمرار .ولألسف،
فإن جهود الواليات المتحدة تلعب
دورا ً رئيسيا ً في تحديد قوة تنظيم
«داعش».
ت��ق��ود ال��والي��ات المتحدة حملة
بأسلحة ثقيلة ،ما يفقدها صبرها
أيضاً .فالطائرات تطير يومياً ،ترصد
األه��داف وتصطادها .فيما مخطط
يصب في خطوط
الحملة بكاملها
ّ
متعددة ،وأكثرها سهولة وتحديدا ً
هي تلك العسكرية .ومع ذلك ،فإن
المحافظة ع��ل��ى ش��ع��ور بالتقدم
ف��ي الحملة العسكرية أم�� ٌر صعب
للغاية .فها ه��و هنري كيسينجر
ـ المولع بالرصد ـ شهدناه طوال
السنة الماضية يراقب ويستنتج،
«لقد رأيت أربع حروب تبدأ بحماسة
ش��دي��دة وبتأييد ال��رأي ال��ع��ام ،وال
نعرف إلى اآلن كيفية الخروج منها.
علما ً أن ثالثا ً من هذه الحروب شهدت
خروجا ً من جانب واحد ـ جانبنا».

ق��ادت ال��والي��ات المتحدة حروبا ً
ن��اج��ح��ة ض��� ّد ال����دول؛ وق���د أثبتت
الحركات المتم ّردة كتلك في فييتنام
الشمالية أنها حروب أكثر صعوبة
وقساوة .لذا ،فإن التفكير بالمعركة
ض ّد تنظيم داعش بالمفهوم العسكري
صحي.
التقليدي ،تفكير غير
ّ
أما المقارنات األكثر أهمية ،فهي
تلك الحروب التي خاضتها الواليات
المتحدة والتي لم تتح لها فرصة
ك��ب��ي��رة ل��ـ«ال��ف��وز»« :ال��ح��رب على
الفقر»« ،الحرب على المخدرات».
كلها تطلبت س��ن��وات م��ن الجهود
الجبارة ،ومن المقاربات المنهجية
للحكومة بكاملها .ويبدو أنّ أعماال ً
كثيرة كهذه تت ّم في غرف االجتماعات
حيث ال وج���ود ألسلحة على رغم
العنف الحاصل على أرض الصراع.
واألكثر أهمية من كل هذه األه��داف
التي ال تتوخى القضاء التام على
األع���داء ،بل الح ّد من التهديد الذي
يشكله على م ّر الزمن .فالهدف إنجاز
تقدّم .قد ال يكون هذا شكالً مرضيا ً
لالنتصار ،غير أنه يبني على األق ّل
الدعم المطلوب لمواصلة الحرب.

