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 الرهان على االضطرابات في العراق  
 كتبها جون ب. الترمان   

 
 

لى أن  إيجابية   في الواليات المتحدة بعكس الشرق األوسط، ال يجد الكثيرون الحكومات  كتسبتفي ما يحدث في العراق في اآلونة األخيرة. وا 
 على العنف المتنامي في العراق.ُيذكر ما يحّرك حكومات الشرق األوسط، لن يكون لها أّي تأثير ل ا أفضلفي الغرب فهم  

اق تهّوله االنتصارات التي حققتها الدولة اإلسالمية في العر شخص لديه أي حّس من اإلنسانية س للوهلة األولى، قد يبدو من الواضح أّن أي
ا باسم الدو  ا موغيره الئه على موصل وتكريتهذا التنظيم، قبل استيلة االسالمية أو بالمختصر "داعش"(. ولقد بّين والشام )المعروفة أيض 

لى الذبح . وُيعرف التنظيم بلجوئه الشائع إلوضع مسافة عنهالقاعدة حتى دفع  عن تطّرف شديد وتعّطش للدم إلى حد   بغداد،مدن شمال المن 
ا بقطع   ها على شبكات التواصل االجتماعي.بوالصلب ومن ثّم بالتباهي  األطرافوتقطيع الرؤوس إال أنه يقوم أيض 

 يرى انتشارهم في العراق كخبر سار؟ نأ نكايمكن ألّي  فكيف

ظر سد، يسّلط انتشار داعش في العراق الضو  على وحشية أعدائه ويصرف الن. بالنسبة لبشار األتي تسهل معالجتهاأوال ، لنبدأ بالقضية ال
ا عن حرب عن وحشيته هو في سوريا. فيريد األسد أن يرى العالم صراع   ه كصراٍع ضّد الجهاديين األجانب المجردين من اإلنسانية عوض 

لون إلى العراق قتنعدد الجهاديين في سوريا إذ ي لعراق يقلصكي، إّن نشوب المعركة في اأهلية بال رحمة ضّد شعبه. وعلى الصعيد التكتي
ا عن الجيش السوري.  وبالتالي ايقتلون العراقيين عوض  ن أّن أعدا  األسد حتى يعملون على استهداف األشخاص نفسهم الذي يعني ذلك أيض 

 يستهدفون األسد. وبشكٍل عام، إّن التقدم الذي تحرزه داعش يصّب في مصلحة األسد بشكٍل كبير.

 محاربهي نيذال مفسهن عدا أللفي مشاركة العالم  بعض الشي  أما بالنسبة إلى إيران، فتتعّقد الحسابات قليال . فإّن القيادة اإليرانية ترى عزا   
في سوريا. كذلك، وبالقدر نفسه من األهمية، يجعل بروز داعش من حكومة رئيس الوزرا  نوري المالكي حكومة  معتمدة بعد أكثر  اهؤ حلفا

لمالكي على قد حرص ال ،القومية العراقية شديدة وقوية ونظر ا إلى أنر ضعف ا في وجه الضغط اإليراني. على الدعم اإليراني وبالتالي أكث
ى ب الحفاظ علعصجعل من الالحفاظ على مسافة معينة بينه وبين اإليرانيين. غير أّن المعركة الوجودية ضّد داعش التي تلوح في األفق ت

ت الحال ني أي سياق آخر. فكما كادوٍل كانت لتعزل إيران ف عز داعش الفرص أمام إيران للعمل مح برو يتهذه المسافة. في الوقت عينه، ي
طالبان، لقد درس الرئيس اإليراني حسن روحاني التعاون مع الدول الغربية ضّد  حيث تسنت إليران فرصة 1002ي أفغانستان بعد العام ف

ول إيران حفكرة التعاون مع الواليات المتحدة في العراق ويبدو أّن الواليات المتحدة بدورها مستعدة لمناقشة هذا التعاون. في مثل هذه الحال، تت
 الوضع الراهن. مشكلة عالمية. بشكٍل عام، تكسب إيران الكثير من لمن مشكلة عالمية إلى جز  من حّل 

بغداد بمناطق العشائر السنية ألنه يزيد من قوة تأثير األكراد على المناطق العربية في العراق. فلن  بانشغالب في ما يخص األكراد، ُيرح  
ا على ستساعد أ لكنها وحسب، تؤدي المعركة مع داعش إلى تحويل الجيوش واالنتباه من المناطق الكردية المتنازع عليها مثل كركوك يض 

، إلى عناصر أساسية لبقا  الحكومة العراقية المركزية. يبدو أن األكراد عازمون على البشمركةالمعروفين باسم  ،ومسلحيها تحويل االكراد
ورهم المستقبلي ل دهم، من المرجح أن يتشكّ ير المحتمل أن يعلنوا عن استقاللالخروج من المعركة بقوة واستقاللية أكبر. وبالرغم من أنه من غ

 في مصلحتهم. أكثر تصب في العراق على أسسٍ 
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ال بّد أن مشاكل رئيس الوزرا  المالكي تثير بعض مشاعر الشماتة لدى دول مجلس التعاون الخليجي التي بادرت جميعها المالكي بالبرودة 
من دول ض مانحين أفرادن تمويل التنظيم يأتي من إيبدو أن الحكومات نفسها ال تدعم داعش مباشرة إذ و واعتبرته حاكم ا دموي ا وطائفي ا. 
ا إّن إقحام إيران في حرب باف المالكي كوسيلة الستضعاف إيرانالحكومات ترى استضعا هذه مجلس التعاون الخليجي. إال أن لوكالة ، وأيض 

 ليمية.مع العراق يساعد في كبح طموحات إيران اإلق

ومن بين جميع الدول المجاورة للعراق، لربما الدور الذي تلعبه تركيا هو األصعب للفهم. ولكن بالرغم من ذلك، من الواضح أن تركيا قد 
كانت تركيا ترى  ولسمحت للجهاديين بتجنيد المسلحين وتدريبهم وتزويدهم بالمعدات في المناطق التي يسيطر عليها الثوار في تركيا. و 

ا عن ذلك، يبدو أنها الس  قبلتتلطة المتزايدة للجهاديين في سوريا كمشكلة لكانت استطاعت إيقافهم عند حّدهم بعّدة طرق لكنها، عوض 
 فعلي ا.  اشاطات داعش حتى ولو لم تشجعهن

وز داعش شكوكه ، يؤكد بر لهد عنه. فبالنسبة عنصل اآلن إلى المالكي. في حين أنه ال يرحب بالطبع بمثل هذا التحدي الصعب هو ال يبت
 لميليشياتا. ولقد كوفئت جهوده في الماضي لدى محاربة اإمكانية عقد اتفاقية معهحول العشائر السنية إلى الدولة العراقية و  وال حول 

الفرسان مما  ةصولفي البصرة في عملية  ميليشيات، واجه المالكي 1002ضئيلة: في العام البالرغم من احتماالت النصر عليها واالنتصار 
لنفط العراقي، ا التي تُنتج القدر األكبر مني المنطقة هأدهش مستشاريه العسكريين األمريكيين. وتعود سيطرته على جنوب العراق اليوم، و 

ّن عقد في ذلك الوقت بشكٍل كبير إلى استعداده إلى محاربة هؤال  المسلحين  فيه المالكي. راتفاقية يبدو اليوم على األرجح آخر ما يفكأي . وا 

وكما يوضح ما سبق ذكره، تعتبر كل دولة في المنطقة انتصار داعش ككارثة. ولكن، بالرغم من ذلك، يصعب إيجاد أي دولة مجاورة ال 
 . ى هذا العنفالعراق، شرط إمكانية السيطرة علتكسب بعض الفوائد من العنف المتصاعد في 

 على اإلندماج السياسي ومشاركة السلطة أن تكون فعالة على ركزيمكن لمقاربة أمريكية ترى كيف إلى هذه الخلفية، يصعب أن ن نظروبال
لحكومة العراقية إال االواليات األمريكية  بها األسلحة التي تزود تساعدلن  ،وفي الوقت نفسه ،المدى القصير. فللطرفين قدرة بعد على القتال

 هذا النزاع.محتمل لحّل  في الوصول إلىالقليل 

ه أن يعكس يعلى أي حّل في العراق أن يأخذ بعين االعتبار، أوال  واألهم، االستراتيجيات الديبلوماسية والعسكرية للدول المجاورة للعراق وعل
الرات ات الدو المتحدة مئات مليار بمختلف األفرقا . لقد استثمرت الواليات  –علن ا وسر ا  – رقاع الضر ياستعداد الواليات المتحدة إلبعد ذلك 

ن. لكن اللحظة الحاسمة في العملية االنتقالية في العراق ليست اآل ،ت بآالف األرواح لكي تعطي العراق فرصة  لتحقيق الديمقراطيةضحّ كما 
بلوماسية صارمة تجاه الحلفا  واألعدا  على حّد ة إلى األزمة وهي تدعو إلى فرض ديعلى العكس، هذه هي اللحظة التي قد تودي بالمنطق

 . وحسبوا . هذه مشكلة إقليمية وليست مشكلة عراقية س
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