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نقطـة تحـول مهمـة، لـيس فقـط       ٢٠٠٣آذار /مثلت الحـرب األمريكيـة علـى العـراق فـي مـارس      

في تـاريخ العـراق، بـل علـى مسـتوى منطقـة الشـرق األوسـط ككـل؛ حيـث أدت هـذه الحـرب             

ــار الد ــى انهي ــة، وأشــعلت  إل ــي المنطق ــوى االســتراتيجية ف ــوازين الق ــت بم ــة، وأخل ــة العراقي ول

ــت     ــي زعزع ــة الت ــى العام ــن الفوض ــة م ــت حال ــة، وخلق ــة والمذهبي ــراعات الطائفي ــا الص فيه

استقرار الشرق األوسـط، كمـا أنهـا نالـت مـن هيبـة ومكانـة الواليـات المتحـدة نفسـها، بعـد أن            

نصـر واضـح فـي هـذا البلـد، رغـم مـرور نحـو         فشلت هـذه األخيـرة حتـى اآلن فـي تحقيـق      

ــى الغــزو ــب  . خمــس ســنوات عل ــد للكات ــاب الجدي ــة هــذا الكت ــأتي أهمي ــي هــذا اإلطــار ت وف

ومــا قــد الصــحفي جــوين دايــار، والــذي ينــاقش فيــه ســبب اإلخفــاق األمريكــي فــي العــراق، 

منطقـة   تؤدي إليـه األحـداث والسياسـات األمريكيـة الحاليـة مـن تطـورات مسـتقبلية محتملـة فـي          

ــار    ــذ انهي ــا من ــي تاريخه ــوالت ف ــف تح ــهد أعن ــب أن تش ــع الكات ــي توق ــط، الت ــرق األوس الش

  .١٩١٨اإلمبراطورية العثمانية عام 

ويــرى دايــار أن تــدمير الدولــة العراقيــة، وهزيمــة القــوة العســكرية األمريكيــة هنــاك أديــا فــي 

يراً إلــى أن هزيمــة ، مشــزعزعــة االســتقرار فــي منطقــة الشــرق األوســطنهايــة المطــاف إلــى 

الواليــات المتحــدة فــي العــراق ســرعان مــا ســيجعلها تفقــد الرغبــة فــي مواصــلة مهمتهــا فــي 

وهـو مـا سـيجعل مـن االنسـحاب األمريكـي مـن هـذا البلـد          الحفاظ على الوضع الـراهن هنـاك،   

خطــوة البــد منهــا، وهــذه الخطــوة ســيليها حــدوث مزيــد مــن الفوضــى، إلــى أن يعيــد العــراق 

كمـا  . في إطـار دولـة جديـدة تعكـس مـوازين القـوى السـائدة فـي نسـيجه االجتمـاعي           تكوين ذاته

أن القــوى اإلقليميــة التــي تحــررت بفعــل تــدمير العــراق ســتعمل هــي األخــرى علــى تقــويض 
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أركــان هــذا الوضــع اإلقليمــي الــراهن، بالشــكل الــذي قــد يــؤدي إلــى انهيــار الشــرق األوســط 

ــيء  ــل ش ــاً، فك ــه حالي ــارف علي ــعه المتع ــر  بوض ــابالً للتغيي ــف، ق ــب المؤل : أصــبح اآلن، بحس

النخــب الحاكمــة؛ أنظمــة التسلســل االجتمــاعي اإلثنــي ضــمن الــدول، وحتــى الحــدود الجغرافيــة 

ــام  ــذ الع ــة من ــة   ١٩١٨القائم ــة عربي ــاك جمهوري ــد هن ــد توج ــنوات ق ــس س ــالل خم ــي خ ، فف

  !.إسالمية، أو جمهورية كردستان المستقلة، أو أي شيء يمكن أن نتخيله

ــرن   و ــة الق ــر لبداي ــز األكب ــو اللغ ــراق ه ــزو الع ــدة بغ ــات المتح ــام الوالي ــب أن قي ــر الكات يعتب

الحادي والعشـرين؛ فلـم يكـن هنـاك أي دليـل مقنـع يشـير إلـى أن النظـام العراقـي كـان علـى             

ــوش واالســتخبارات    ــى فــي إدارة ب ــن أحــد يصــدق، حت ــم يك ــع إرهــابيي القاعــدة، ول صــلة م

أسـلحة نوويـة؛ ألنـه لـو كـان كـذلك لمـا تعـرض للغـزو أبـداً، كمـا            األمريكية، أن العراق يمتلك 

. أن أسلحة الـدمار الشـامل التـي كانـت بحوزتـه كانـت بدائيـة وموجـودة فـي كـل دول المنطقـة           

ــى عــاملين رئيســيين؛ األول  ــي غــزو العــراق إل ــة المحــافظين : ويرجــع المؤلــف الســبب ف رغب

خـاص بالهيمنـة علـى المنطقـة والعـالم،      الجدد فـي اتخـاذه كنقطـة انطـالق لتطبيـق مشـروعهم ال      

ــم  ــروف باس ــد  "والمع ــي جدي ــرن أمريك ــل ق ــن أج ــروع م ــعه  "مش ــراق بوض ــيما أن الع ، الس

ــذلك   ــؤهالً ل ــان م ــخمة ك ــة الض ــه النفطي ــذاك وثروات ــعيف آن ــاني. الض ــان : والث ــراق ك أن الع

  .يعتبر، من وجهة نظر هؤالء المحافظين، الخطر األكبر على إسرائيل

جعــل مــن لنتيجــة االســتراتيجية الرئيســية للغــزو األمريكــي للعــراق هــي أنــه ويــرى دايــار أن ا

، إيران قـوة إقليميـة كبـرى، علـى عكـس مـا كانـت تشـتهيه سـفن واشـنطن وحليفتهـا إسـرائيل            

ــطس   ــي أغس ــة ف ــؤون الدولي ــي للش ــد الملك ــا المعه ــي أجراه ــة الت ــائج الدراس ــهداً بنت آب /مستش

اإليرانــي فــي العــراق بــات أكبــر مــن نفــوذ  النفــوذ"، والتــي خلصــت إلــى القــول بــأن ٢٠٠٦

ــدى     ــى الم ــة عل ــر المتوقع ــة غي ــذه النتيج ــب ه ــدة لقل ــة الوحي ــدة، وأن الطريق ــات المتح الوالي

  ".القصير تتمثل في إلحاق هزيمة عسكرية قاسية بإيران

ــم يســتبعد    ــه ل ــدانياً، إال أن ــران مي ــزو إي ــات المتحــدة بغ ــام الوالي ــب اســتبعد قي ورغــم أن الكات

ــي  قيامهــا ب ــة، الســيما إذا اســتمر الفشــل األمريكــي الحــالي ف ــة اإليراني قصــف المنشــآت النووي

العــراق، مشــيراً إلــى أن األمــور فــي هــذه الحالــة ســتزداد ســوءاً؛ فالمنشــآت النوويــة اإليرانيــة 

ــذه     ــدمير ه ــت األرض، وت ــاً تح ــدفون عميق ــها م ــداً، وبعض ــعة ج ــاحة واس ــى مس ــرة عل منتش

جمـات الجويـة، األمـر الـذي قـد يترتـب عليـه قتـل اآلالف مـن          المنشآت يحتـاج ربمـا آلالف اله  

انيين األبريـاء، والسـيما أن العديـد مـن المنشـآت النوويـة موجـودة فـي أمـاكن مدنيـة، كمـا            اإلير

أن ذلك قـد يترتـب عليـه حـدوث تسـرب إشـعاعي فـي المنطقـة يضـاعف مـن حجـم الخسـائر،             

ــة صــغيرة الحجــم للوصــول    ــات المتحــدة بعــض الصــواريخ النووي الســيما إذا اســتخدمت الوالي

ــح األرض ــة تحــت س ــع المدفون ــالكثير  . للمواق ــام ب ــران القي ــتطاعة إي ــيكون باس ــل س ــي المقاب ف
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ــيات     ــجع المليش ــورة، وأن تش ــلحة متط ــراق بأس ــأل الع ــا أن تم ــام؛ فبإمكانه ــبيل االنتق ــى س عل

ــة، وبإمكانهــا كــذلك إيقــاف صــادراتها   ــوات األمريكي ــى مهاجمــة الق الشــيعية المناصــرة لهــا عل

لعالميــة بالـذعر، كمــا تمتلـك إيــران   النفطيـة بالكامـل ممــا سـيؤدي إلــى إصـابة أســواق الـنفط ا     

القدرة علـى إغـالق حركـة عبـور نـاقالت الـنفط مـن وإلـى الخلـيج العربـي؛ فتقطـع بـذلك مـا              

يتـراوح بـين ربـع وثلـث إمـدادات العـالم مــن الـنفط، ولـديها خيـارات سياسـية مفزعـة للكثيــر            

ــا   ــى أقلي ــا عل ــوي مجتمعاته ــي تحت ــك الت ــيما تل ــاورة، الس ــة المج ــدول العربي ــن ال ــيعية م ت ش

  .كبيرة

وأكد دايار أن الهجـوم األمريكـي علـى إيـران، فـي حـال حدوثـه، سـيغير الواقـع السياسـي فـي            

كــل مكــان بالعــالم؛ فمعظــم الــدول األوروبيــة ســتنأى بنفســها عــن الواليــات المتحــدة، وســيكون 

ــن    ــورة ال يمك ــة مته ــات المتحــدة دول ــى كــون الوالي ــر عل ــدليل األخي ــك بالنســبة لروســيا ال ذل

اؤها إال من خالل امـتالك قـوة مكافئـة لهـا، األمـر الـذي قـد يـدفعها للتحـالف عسـكرياً مـع            احتو

، وسيحدث كل ذلـك فـي عـالم تجتاحـه أسـوأ أزمـة اقتصـادية بسـبب نقـص الـنفط، وفـي            الصين

، وسـيؤدي ذلـك إلـى    ستتقلص قـوة الواليـات المتحـدة فـي العـالم إلـى درجـة كبيـرة جـداً         النهاية 

كمـا  . ريكـي مـن المنطقـة، التـي قـد تخضـع بعـد ذلـك للهيمنـة اإليرانيـة          تسريع االنسـحاب األم 

قــد يــدفع الهجــوم األمريكــي علــى إيــران، العــراق، الــذي تســيطر عليــه حكومــة شــيعية، إلــى 

ــحاب     ــة االنس ــريع عملي ــأنه تس ــن ش ــذي م ــر ال ــر، األم ــيعية األكب ــا الش ــع جارته ــالف م التح

وهـذا االحتمـال األخيـر    . ثـالث متحاربـة  األمريكي من العـراق، الـذي قـد ينقسـم إلـى دويـالت       

هو الـذي يثيـر، بحسـب الكاتـب، رؤى كارثيـة يصـبح فيهـا العـراق المـادة المذيبـة التـي تفكـك             

  .النظام القائم في المنطقة برمتها

وبالنسبة لمسـألة اإلرهـاب الشـرق أوسـطي، يـرى المؤلـف أنـه لـيس أكثـر مـن رد فعـل علـى             

يـين للمنطقـة، مشـيراً إلـى أنـه قـد ال يتوقـف تمامـاً عنـدما          قرن مـن الهيمنـة واالسـتغالل األجنب   

يكــف الغــرب يــده عــن العبــث فــي المنطقــة، ولكنــه ســيتقلص بســرعة مــع تراجــع االســتياء  

  .والشعور بالظلم بين شعوب المنطقة مع توقف الغرب عن التدخل في شؤون المنطقة

ــ   ــرق األوس ــار أن الش ــرى داي ــرائيلية، ي ــألة اإلس ــق بالمس ــا يتعل ــاطئ وفيم ــان الخ ــان المك ط ك

لوضع دولة يهوديـة فيـه، إذا كـان القصـد هـو إيجـاد ملجـأ آمـن ليهـود العـالم، مشـيراً إلـى أن             

إسرائيل تمتلك القـدرة علـى أخـذ كامـل المنطقـة معهـا إلـى الجحـيم فـي حـرب نوويـة كارثيـة،             

ولكن باسـتطاعتها مـن جهـة أخـرى، أن تصـبح جـزءا منـدمجاً إلـى حـد معقـول فـي محيطهـا             

المؤلمـة إلـى   (ذا ما سارعت إلى عقـد االتفاقيـات المناسـبة، بيـد أنهـا لـن تعقـد هـذه االتفاقيـات          إ

ولهـذا  . طالمـا أنهـا تـؤمن بأنهـا تملـك حـق اسـتخدام القـوة السـاحقة للواليـات المتحـدة           ) حد ما
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مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٥من  ٥                                        ٢٠١٠-متوز

السبب قـد يكـون انسـحاب القـوة األمريكيـة مـن المنطقـة، بحسـب الكاتـب، نعمـة خفيـة، حتـى             

  .سرائيلبالنسبة إل

ــان،   ــدر اإلمك ــي العــراق شــاملة وواضــحة بق ــة ف ــة األمريكي ــون الهزيم ــب أن تك ويفضــل الكات

ــرد    ــاً وال مج ــحاباً جزئي ــون انس ــث ال تك ــة؛ بحي ــي المنطق ــة ف ــدة ونظيف ــة جدي ــل بداي ــن أج م

ــوة   ــل إظهــار واضــح للشــعب األمريكــي وشــعوب الشــرق األوســط معــاً لعجــز الق ــة، ب أكذوب

ــن كت ــة ع ــكرية األمريكي ــة العس ــي المنطق ــات ف ــة النهاي ــة  . اب ــي البداي ــة ف ــون النتيج ــد تك وق

فوضوية؛ ألن ذلك سـيكون أشـبه بـذوبان مفـاجئ لجليـد سياسـي تـراكم علـى مـدى قـرون، وقـد            

يــؤدي األمــر إلــى صــراعات دمويــة فــي بعــض األمــاكن، ولكــن علــى المــدى الطويــل، مــن 

  .ة الدائمةالمؤكد أن ذلك سيكون أفضل لشعوب المنطقة من الرعاية األجنبي

وخلــص جــوين دايــار فــي نهايــة كتابــه إلــى القــول بــأن المغــامرات األمريكيــة الحاليــة فــي  

الشـرق األوســط، أحــدثت ضــرراً بســمعة أمريكــا أعمــق بكثيــر مــن حــرب فيتنــام؛ فغــزو بلــد  

يبلغ عـدد سـكانه واحـد علـى اثنـي عشـر مـن سـكان الواليـات المتحـدة بشـكل غيـر شـرعي              

االحـتالل بصـورة سـيئة إلـى درجـة بـدأت معهـا تخسـر الحـرب، كـل            وبذرائع كاذبة، ثـم إدارة 

هذا يوحي بأن الواليات المتحـدة ليسـت فقـط قـوة عظمـى غيـر متوازنـة بـل عـاجزة علـى نحـو            

خطيــر أيضــاً، وإذا تابعــت نهجهــا الحــالي بغــزو إيــران، فــإن فقــدان الســلطة ســيكون ســريعاً  

ــر بريجينســك  ــرميم، أو بحســب تعبي ــل للت ــر قاب ــات المتحــدة جــداً وغي ــا "ي، ســتفقد الوالي موقعه

  ".في العالم

  


