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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
ـ   ،موقع مجلس العالقات الخارجيـة    نشره  ي الذي   للتحليل اليومي  في هذا العدد ترجمة    اول هـذه المـرة      ويتن

 لكل واحدة منها مصالح ومخاوف  وهي ستةعالقات العراق مع الدول التي تجاورهموضوعاَ حساساَ آخر وهو 

  أهمية قصوى وتأثير حاسم علـى صـناع القـرار          بالتأكيد  هواجس هذه الدول الست مما له      خاصة، ومعرفة 

  .العراقي

  

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

  

، الى خارج حدوده، ذات المستوى المنخفض حالياً، اشنطن القلق األعظم هو من انتشار الحرب األهليةفي و

  متسبباً في حرب عالمية ثالثة، و أسوءأنحو  جيرانه من  دول الخليج ، حيث قد يبدأ صراع إقليمي 
  

  تنجح في العراقويعتقد الخبراء أن ليس من مصلحة طهران أن ترى تجربة تغيير النظام األمريكية 
 

علماً إن حرب أهلية شاملة في العراق ليست من مصلحة ايران ، كما تخشى ايران من تقسيم العراق الى 

  ثالثة دويالت ، مما قد يشجع الكرد المحليون ويدفعهم الى طلب حكم ذاتي أكبر
  

  إن إيران اآلن لها تأثيراً أكبر في العراق من تأثير الواليات المتحدة

  

ومنع ، كبر إهتمامات الحكومة التركية في العراق هي إحتواء التأثير المتصاعد لألقلية الكردية المتململةإن أ

 البالد من االنقسام الى ثالثة دويالت منفصلة حسب الخطوط الطائفية
 

  ال تركيا وال الواليات المتحدة تريد أن ترى العراق يصبح إسالمياً أصولياً أو دولة المركزية
 

سبب الرئيس الذي يدعو الحكومة السعودية للقلق هو خوفهم من انهيار الحكومة العراقية ، وعندها وال

  سينتشر عدم االستقرار ويهدد المملكة
 
وعلى الرغم من أن قادة الرياض السنة ال يدعمون الحكومة التي يديرها الشيعة في العراق ، ولكن بسبب 

قع عدم االستقرار فانها من غير المحتمل ، أن تتدخل في العملية قوة روابطها مع واشنطن ومخاوفها من وا

  الديمقراطية في البلد
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" حلفا مقدسا"، مشكالً " سيقع تحت التأثير اإليراني، ذو السيطرة الشيعية، إن السعودية قلقة من أن العراق"

  مما يهدد أمن الخليج
 

العربية السعودية هي موطن . ي الرياض في الواقع ، لقد تسبب تصاعد يقظة الشيعة بعض القلق ف

ويعتبر . لثالثة ماليين من العرب الشيعة ، العديد منهم يقيم في مناطق غنية بالنفط في الشرق 

هذا ما أخبر به كوك " في أحسن األحوال مبتدعين ، وفي أسوئها مرتدين"السعوديون أقليتهم الشيعية 

  .CFRمجلس 
 

 بليون ٢٨ن الطاقة هنالك عبء ديون العراق ، الذي يبلغ قرابة وإضافة الى مخاوف السعودية بشأ

  دوالر
 

فقد دعم الجهود التي ، األردن ، على الرغم من قلقه بشأن الديمقراطية التي يقودها الشيعة على حدوده

  تقودها أمريكا إلعادة اإلعمار وإستقرار العراق لعدة أسباب إستراتيجية
 

  "  من الضغط على األردن ليقوم باإلصالحاتالديمقراطية في العراق تزيد"
 
وجهت كالَ من واشنطن وبغداد نقداً لسوريا لعدم تقديمها مايكفي الستئصال مد الجهاديين األجانب الذي 

  ينحدر الى العراق عبر حدودها
 
البعض يقول إن سوريا ولسبب ماضيها البعثي فإنها تحرض التمرد السني في العراق لتعود 

  لعلمانية بالقيادة السنية لتكون عاصمة ضد االمركة في المنطقةالحكومة ا
 
  الكويت ، التي غزاها نظام صدام حسين في التسعينات تفضل عراقاً مستقراً غير عدواني على طول حدودها

 
وقد تنتشر سلسلة من ردود األفعال سريعاً .أزمتان إثنتان قد إنفجرتا ، في لبنان والعراق في وقت واحد 

   طول المسافة بين القاهرة وبومبيعلى
 
المستفيد األكبر من كل هذه الفوضى هي إيران وحزب اهللا و القاعدة والقائد الشيعي العراقي 

مقتدى الصدر ، الذي نظم في األسبوع الماضي أكبر مظاهرة ضد األمريكان وضد إسرائيل في 

الحرب " لمنع"افي الى المدينة  جندي أمريكي إض٦٠٠٠وقد إندفع قرابة ، العالم في قلب بغداد

  األهلية الناشبة بالفعل
 

التي تعيد مرة ثانية كيف أن حادثة " أسلحة آب "لقد تأثر كندي بعمق برواية باربرة تاجمن الكالسيكية 
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قد .. قضوا ضحية اغتيال في سراييفو من قبل اإلرهابيين الصرب ،  مصطافا٩٢ًتبدو منفردة وهى مقتل 

   ردود األفعال قادت في ظرف أسابيع قليلة الى الحرب العالمية األولىأدت الى سلسلة من
 

لسوء الحظ ، إن . إن منع الوقوع في مثل هذا الفخ ينبغي أن يكون له األولوية القصوى فى السياسة األمريكية 

ل المتسلسلة هنالك إشارات عامة قليلة الى أن الرئيس وكبار مستشاريه يدركون كم نحن قريبون من ردود األفعا

  ، او أن لهم أية إستراتيجية أكبر غير اإلجراءات التكتيكية
 

  اذا ما تخلت واشنطن عن القدس ، فان وجود الدولة اليهودية قد يكون عرضة للخطر
 

على الواليات المتحدة أن تستمر في توضيح إنها جاهزة للمجيء للدفاع عن إسرائيل بالطريقة 

  المعدات العسكريةالدبلوماسية وعند الضرورة ب
 
ولكن على الواليات المتحدة أيضاً أن تفهم وأن تتعامل مع نتائج إجراءاتها هي  ومع الوضع العام الذي 

ويثير المخاطر من تحالف ، تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل في موقع أمريكا في كثير من أنحاء العالم

إبتعاد أمريكا عن الدبلوماسية النشطة في إن . جديد مضاد ألمريكا وتشجيع جيل جديد من اإلرهاب 

   قد قاد الى عنف أكبر وهبوط في تأثير الواليات المتحدة٢٠٠١الشرق األوسط منذ 
 

لقد . تأثيراً على دفع أعدائنا للتقارب فيما بينهم ، ولكن المتوقعة، كان للسياسة األمريكية غير المقصودة

 او أن يفعلوا –ولمدة طويلة ليتفقوا على التلويح بقبضتهم وضع الشيعة والسنة كراهيتهم لبعضهم جانباً 

 تجاه الواليات المتحدة وإسرائيل في الوقت الذى تقع قطعاتنا في بغداد تحت هجوم كال –أكثر من ذلك 

  الطرفين الميليشيات الشيعية والتمرد السني
 

  قبلإذا ما استمر هذا الحال فان الوجود األمريكي في بغداد ليس له أي مست
 
فعليه أن يعيد نشر بعض القطعات األمريكية في المناطق الشمالية األكثر أمنا في العراق لتعمل كسد بين 

  التشنج المتزايد بين األتراك والمتململون الذين  يفكرون باستقالل الكرد
 

ن يحمي إسرائيل إن إيجاد أي  حل ثابت آم. إن إحتواء العنف ينبغي أن يكون له األولوية بالنسبة لواشنطن 

كما ينبغي أن نفك  االشتباك األمريكي الكارثي في العراق بطريقة ليس فيها إذالل وال يقود الى . ينبغي إتباعه 

  اضطراب أكبر
 

، فإن هذه األزمة … ومن دون إستراتيجية جديدة شاملة تعتمد على أكثر االحتياجات األمنية الوطنية الحاحاً 

  وأ ونحو التوسعبالتأكيد متجهة نحو األس
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  تحليل يومي 

  القتال على العراق

  

        العنف في بغداد قد ينتشر خارج حدود العراق 

   )أسوشيتد برس/كريم كاظم( 

  (CFR)مجلس العالقات الخارجية
   ٢٠٠٦ / ٩ / ٥ :  لغايةمحدث

  اليونيل بيهنر: عداد إ

يتجه العنف الطائفي في العراق نحو االسوء ويبدو        

الموقف األمني على حافة هاوية حرب أهلية شاملة        

 تقريـر   ، وذلك طبقاً لألنباء الجديدة الواردة فـي       

مان خبير في ستحدث انطوني كورد . وزارة الدفاع

دراسات االستراتيجية  مكافحة اإلرهاب في مركز ال    

عطى أ و CFRوالدولية تحدث لبرنارد جونثان من 

تغطيته االقتصادية ،   .للتقرير وجهتي نظر مختلفتين   

 ، ولكن تقريره عن قوى      )قمامة تحليلية   ( كما قال   

والن االقتـصاد   " اكثر عمقاً بكثير  "األمن العراقية   

 ،نحو االسوء وإحصاء الخسائر خارج قدرة العراق      

سم السياسي الذي يحدد ماهي االستراتيجية ،       فان الق 

ربما كانت االستراتيجية الوحيدة التـي يمكـن ان         

  .مان سنتبعها في هذا الموضوع ، كما يقول كورد

التقرير جاء وسط حملة مقررة من قبـل الـرئيس          

بوش للفوز بمزيد من الدعم للحرب لتقـوده الـى          

ف اختل. انتخابات منتصف الفترة في تشرين الثاني       

 في انزالق العراق الى حرب أهليـة        اطنينمع المو 

يريدون السالم والحياة    "وكرر ان معظم العراقيين   

  .) أسوشيتد برس( " العادية في بلد موحد

وفي هذه األثناء يراقب جيران العراق األحداث في        

 )١(  الخلفيـة   فـي  وضحهو م  امك و .بغداد بتوتر 

 مـا    ان العراق محاط بست دول غالبـاً        الجديدة،

كون بينها تنافس على مصالح ملفات النفط،الدين ،        ي

ال دولة من هذه الـدول قـد        كما ان   . الديمقراطية  

 على العراق ان    حددت أي شكل من األشكال ينبغي     

 ، تركيا وإيران ال تفضل تقسيم البلد        يكون مستقبله 

 دينية بـسب األقليـة      –الى ثالث دويالت عرقية     

ن العـرب الـسنة      الجيـرا  –الكردية في بلـدانهم     

يتحفظون كثيراً بخصوص الشيعة وسيطرتهم فـي       

 ذلك  ىكما سم " حياء الشيعة إ" بغداد كجزء مهم من   

   .لي نصرو  CFR فينائب زميل اقدم مساعد 

ن العراق قد وقع بالفعل تحت      أ من  كثيرالكما يشك   

 لحكم الديني في ايران والـذي بموجـب       اسيطرة  

 شاثام يطاني البرمركز االبحاث من  )PDF(تقرير  

ثيراً على العراق من    أن هناك ت  أ الذي يرى    هاوس

العديد من جيران   . كثر من الواليات المتحدة   أايران  

العراق ، ال يعرفون ما الذي يخبئه المستقبل وهـم          

سوريا كمـا   . يبحثون عن تحسين عالقاتهم ببغداد      

    اعتمـدت قد  أخبرت جوشوا الندي ، جويرتمان ،       

أصلحت العالقات بعد عقدين     حيث  ، ا جديد خطابا

  .من عدم الثقة المتبادل 

  

--------------------  
في الـصفحات التاليـة      ترجمة هذه الخلفية     تتم ) ١(

  . جيران العراق المتطفلون:وهي تحت عنوان
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إيران قد حددت رهاناتها بتأسـيس عالقـات مـع          

األردن . مختلف األحزاب والطوائف في العـراق       

 ويـساعد   الشرقي ، احه  جنعلى  فاشلة  يخشى دولة   

عمار في العراق الـذي تقـوده       في جهود إعادة اإل   

سكي من  نبناء على رأي سكوت ليز    وذلك  ،  مريكاأ

ن أوبذلك يتـضح     . معهد الواليات المتحدة للسالم   

ن يـصبح   ألعراق   ل ال دولة من دول المنطقة تريد     

ارض لتدريب اإلرهابيين مثـل أفغانـستان فـي         

  .التسعينات 

األكراد في شمال   . رض  أ األكراد بال    ماليينهناك  

كبر عن بغداد ويـدعون     أستقالل  إالعراق يريدون   

 ، كركوك لهم وهي مدينـة غنيـة بـالنفط         ةبعائدي

ومع ذلك  . ا هي مكان خليط من االثنيات       يريخأوت

بعصبية خوفـاً    الموقف   فان أنقرة وطهران تراقب   

. قليـاتهم الكرديـة الـنهج نفـسه         أن تتبـع    أمن  

حزب العمـال   كثرهم بروزاً   أ الكرد ، و   المتطرفون

 في شمال أ بحث عن ملجلذى (PKK) الكردستاني

  . المتحدة وتركيا    العراق محدثاً شرخاً بين الواليات    

السفير السابق لـدى    ، "للدخول فيه  األتراك   يدفع "

خبر جالي دوز   أاألمم المتحدة ريجارد هول بروك      

 التدخل  تخطى األتراك الواليات المتحدة في    . بذلك  

كوك . أي .  ستيف  CFRخبر زميل أولكن وكما 

ـ     إ "CFRلمنظمة    نظـر   ةنه عمل متهور من وجه

عسكرية ان تالحق الواليات المتحدة حزب العمال       

 الناس فيه لـيس     ،الكردستاني وتثير استقرار اقليم   

السلـسلة األخيـرة مـن      "في مواجهة مع أمريكا     

الهجمات ضد مصايف األتراك من قبـل حـزب         

قد زاد  ) الميليشيا الخاص   (    ستانى  مال الكرد الع

ــة  ــوترات التركي ــة–مــن اشــتعال الت          الكردي

  ) .الهيرالدتربيون ( 

   

   ةخلفيال

  ق المتطفلون اجيران العر

  تاب الكادر  من كّ–اليونيل بيهنر : بقلم 

   ٢٠٠٦/ ب آ / ٣١

  مقدمة  

يقع العراق كسندويج بين ست دول لهـا وجهـات          

وبينما يـرى   . ن مستقبل العراق    أنافسة بش نظر مت 

 عـدم    فـى هـذا الوضـع      بعض جيران العراق  

في واشنطن   .خر فرصة  يراه البعض اآل   ،االستقرار

 ذات  ،القلق األعظم هو من انتشار الحرب األهليـة       

 نحو ، خارج حدوده الى   ،المستوى المنخفض حالياً  

 دول الخليج ، حيث قد يبـدأ صـراع           من   جيرانه

  .حرب عالمية ثالثـة    متسبباً في    ، أسوء إقليمي او 

ن وجود النفط وماليين الكرد الذي ال موطن لهـم       إ

يجمعهم ، وتردي وضع الشيعة كل هـذه األمـور          

 في أدناه اسـتعراض     .توفر إمكانية اشتعال اإلقليم   

  .للسياسة الخارجية لجيران العراق تجاه بغداد 

  إيران 

ل ن طهران التي حاربت عراق صدام حسين خال       إ

الثمانينات ، لها اليوم مصالح مشروعة في رؤيـة         

 ، شـريطة   اَحدو ومت اَ مستقر اراَعراق متطور وجو  

 ويعتقد  .تسبب لها مستقبالً بتهديد عسكري      ين ال   أ

ن تـرى   أن ليس من مـصلحة طهـران        أالخبراء  

  . ير النظام األمريكية تنجح في العراق يتجربة تغ

ين يلفنـا   ن ننسحب محـرج   أاإليرانيون يريدوننا   "

 ، وهو خبيـر      كريكوري كوز  حسب قول " . العار

انـه  . "في الشرق األوسط في جامعة فيرمونـت        

فـي  [ ن نقوي موقفنـا     ألتهديد لهم اذا ما استطعنا      
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 أسـباب   ،جزئيـاً ،وهذا يشرح   ] " الشرق األوسط   

الدعم اإليراني اللوجستي ، والمـالي والـسياسي        

نـوب  لبعض الميليشيات الشيعية العاملـة فـي ج       

العراق ، وكذلك الحضور اإليراني شبه العسكري       

وكلما طـال أمـد   . في أماكن مثل بغداد والبصرة   

في العراق ، كلما طال     ) المسيطر عليه (الصراع    

أمد تورط القوات األمريكية هناك وعـدم قـدرتها         

ن حرب أهليـة    إعلماً  . على تهديد إيران عسكرياً     

ن ، كمـا    شاملة في العراق ليست من مصلحة ايرا      

تخشى ايران من تقسيم العراق الى ثالثة دويالت ،         

مما قد يشجع الكرد المحليون ويدفعهم الى طلـب         

وبذلك تكون النتيجة ، وفقاً لرأي       . كبرأحكم ذاتي   

 ن تقوم طهـران ب    أمعهد الواليات المتحدة للسالم     

غيـر قاطعـة ، وذلـك بتطـوير          "رهانات مرنة "

اقيـة ، بظمـنهم     عالقاتها مع جميع الفئـات العر     

 المتمردون السنة   والعلمانيون والميليشيات الدينية    

ترغب إيران في   . "الكبار والفئات العرقية األخرى     

ميشيل هكذا قال   " بقاء جميع أهدافها غير مكشوفة      إ

 من معهد واشنطن لسياسة الـشرق األدنـى         نايت

  .الكائن في لندن 

 من قبل مجلس خبراء  )PDF (خر تقرير آكما ذكر   

كبـر فـي    أثيراً  أن لها ت  ن إيران اآل  إ ،جاثام هاوس 

  .ثير الواليات المتحدة أالعراق من ت

  تركيا 

هتمامات الحكومة التركية في العراق هي      إكبر  أن  إ

 ،حتواء التأثير المتصاعد لألقلية الكردية المتململة     إ

ومنع البالد من االنقسام الى ثالثة دويالت منفصلة        

   .حسب الخطوط الطائفية

قد ضغطت الحكومة التركية علـى العـسكريين        ل

 حزب العمال الكردستاني  األمريكان الخراج قواعد    

، الذين يبحثون عن ملجأ في شمال العراق ، لمنع          

المنظمة اإلرهابية من شن المزيد مـن الهجمـات         

ومنذ وقت مبكر مـن الثمانينـات ،        . على تركيا   

 الحزب حرباً الستقالل االكـراد كلفـت        اأشعل هذ 

 وتجاوباً من كـرد العـراق ،        .٣٠٠٠٠كثر من   ا

عينت الواليات المتحدة مـؤخراً مبعوثـاً خاصـاً         

لمعالجة التهديد اإلرهابي الكردي في شمال العراق       

، على ضوء هجمات الحزب المنسقة األخيرة ضد        

وبغية وقف التوتر على طول الحدود ، فان       . تركيا  

ثية  قد أوصى بمباحثات ثال    التقرير الخاص للمجلس  

  .بين األمريكان واالتراك ، وكرد العراق 

 ،)١(الواشنطن بوست   في  ريجارد هولبروك   كتب

رسال المزيد مـن الجنـود األمريكـان        بإمقترحاً  

ن لتركيا مصلحة كبيرة في حمايـة       إكما  . للمنطقة  

 ،  التركمان وهم الفئة الناطقة بالتركية في العـراق       

ن بـصورة  قلية ويقيمـو أكبر ثالث أوالذين يمثلون  

ن للتجار االتـراك    إكما  . رئيسة في شمال العراق     

 ،مصلحة كبيرة في تحسين العالقات مـع العـراق        

كذلك العديد من الشركات التركية ، بضمنها شركة        

النفط والطاقة العامة التركية قد وقعت ما يـسمى         

اتفاقات شراكة اإلنتاج مـع الكـرد الستكـشاف         

از في كردستان   وتطوير الحقول الجديدة للنفط والغ    

هذه االتفاقيات تبقي ملكية احتياطات النفط      (العراق  

 و هذه الحالة    ت اإلقليمية ،  اطل او الس  –بيد الوالية   

  قانونية اذا ما ، أجانب بحماية توفر مستثمرين

-----------------  
 تم ترجمة هذه المقالة في الصفحات التالية وهي تحت          )١(

  أسلحة آب: عنوان
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مثالً ، لم يعثر على النفط او في حالة هبوط عالمي           

  ) .سعار لأل

ن ترى العراق   أال تركيا وال الواليات المتحدة تريد       

وقـد   . و دولة المركزيـة   أصولياً  أسالمياً  إيصبح  

البدايات توترت العالقات بين أنقرة وواشنطن منذ       

ن العداء ألمريكا في    إ . ٢٠٠٣لحرب عام   ل االولى

كيا بعد قرارها غزو العـراق علـى        ترفى  تزايد  

 والتكـاليف  ، تزايد قلق أنقرة قبل الحرب من الرغم

ن تركيا قد وقفـت وقاومـت نتـائج         إاالقتصادية ف 

 الـى   ١٩٩٠الحصار ضد نظام صدام من عـام        

 كان بعض االستياء الزال     ، وبالوقت نفسه  .٢٠٠٣

لدى واشنطن نتيجة عدم رغبتها بالسماح للجـيش        

شـتعال  إن خالل تركيا عند بدأ      ل م نقاألمريكي للت 

  .الحرب 

  العربية السعودية 

ة للقادة السعوديين مـع االخـذ       ين االولوية الرئيس  إ

بنظر االعتبار ثمانية عقود من عدم الثقة المتبادلة ، 

وال يرتـاح   . "بالنسبة للعراق هي جوار مـستقر       

وعند ما ال   ،فقدان النظام عند   ً, مزاجيا ،السعوديون

 وذلك طبقاً لما ورد فـي نفـس       " . يمكن التنبؤ به  

وهـذا مـا    . "معهد الواليات المتحدة للسالم      تقرير

 ، تقليدياً ،يفسر سبب بطئ حركة الحكومة السعودية     

 ."ومع الحذر الشديد في ملفات الـدين والداخليـة        

تتقاسم العربية السعودية حدود طويلة وغير محمية       

 الحـضور   ً,جزئيـا ،مع العراق ، وهذا ما يفسر       

والـسبب  . بير للجهاديين السعوديين في العراق      الك

الرئيس الذي يدعو الحكومة السعودية للقلـق هـو         

خوفهم من انهيار الحكومـة العراقيـة ، وعنـدها          

  .سينتشر عدم االستقرار ويهدد المملكة 

ن قادة الرياض السنة ال يدعمون      أوعلى الرغم من    

الحكومة التي يديرها الشيعة في العراق ، ولكـن         

بب قوة روابطها مع واشنطن ومخاوفها من واقع بس

ن تتدخل  أعدم االستقرار فانها من غير المحتمل ،        

 ،ضافة الى ذلك  إ . في العملية الديمقراطية في البلد    

كوك فـي  . أي .  ستيفن  CFRكما كتب زميل و

ن السعودية قلقة من    إ" ،   الجمهورية الجديدة صحيفة  

قع تحت التأثير  سي، ذو السيطرة الشيعية   ،ن العراق أ

ـ     " ا مقدس احلف"، مشكالً   " اإليراني  نممـا يهـدد أم

  . الخليج 

 الشيعة بعـض    ظةعد يق اصتفي الواقع ، لقد تسبب      

العربية السعودية هي مـوطن     . القلق في الرياض    

لثالثة ماليين من العرب الشيعة ، العديد منهم يقيم         

ويعتبـر  . في مناطق غنية بالنفط فـي الـشرق          

حـسن األحـوال    أفي  "ليتهم الشيعية   السعوديون أق 

خبر بـه   أهذا ما   " مبتدعين ، وفي أسوئها مرتدين    

   .CFR جلسكوك م

خـر هـو سياسـة الـنفط        هتمام السعودي اآل  واإل

 كان العراق يمـارس تـشتيت وتمزيـق         ،العراقية

أسواق الطاقة ، يتوقع معهـد الواليـات المتحـدة          

لميـة  ن بغداد تحاول إبقاء أسعار النفط العا      أللسالم  

 .مرتفعة وذلك لتمويل توسيع قـدرتها اإلنتاجيـة         

وعلى كل حال ، قد تعيق السعودية وتخفض أسعار         

 .النفط خوفاً من الركود فـي الـدول المـستهلكة           

وإضافة الى مخاوف السعودية بشأن الطاقة هنالك       

 بليـون   ٢٨عبء ديون العراق ، الذي يبلغ قرابة        

  .دوالر
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  األردن 

م من قلقه بشأن الديمقراطيـة      األردن ، على الرغ   

 الجهـود   معد فقد   ،التي يقودها الشيعة على حدوده    

سـتقرار  إعمـار و  عـادة اإل  التي تقودها أمريكا إل   

  . ستراتيجية إالعراق لعدة أسباب 

ـ     ن األردن يخـاف مـن   إمن وجهة نظر أمنية ، ف

نتـشار  إنزالق العراق في فوضى مما يؤدي الى        إ

نفجارات تشرين  إ نإ. ستقرار عبر الحدود    عدم اإل 

 قد أكدت التهديدات التي     الثاني في فنادق في عمان    

ولمقاتلة . تواجهها عمان من المتطرفين اإلسالميين 

اإلرهاب ، فقد ساعد األردن في تدريب قوى األمن         

ـ العراقية ، وسمح للقطعات األمريكيـة بالت       سس ج

  .وشارك في االستخبارات مع قوات التحالف 

الحرب التـي تقودهـا     فى  دن  ن تعاون األر  إ كما  

الواليات المتحدة ضد اإلرهاب قد عـادت عليـه         

فاألردن الخالي مـن المـوارد      . قتصادية  إبفوائد  

الطبيعية يعتمد كثيراً على المـساعدات الخارجيـة     

تتسلم عمان إعانات نفطية كريمة من      . والسياحية  

. دول الخليج ومساعدات خارجية مـن واشـنطن         

واليات المتحدة ضغطاً متزايداً     وجهت ال  ،وبالمقابل

على عمان لوقف دخول المتمردين الى العراق من        

 عراقي تقريباً   ٤٠٠٠٠٠ويعتقد ان هناك    . األردن  

 ،تسنوم وفقاً لما ذكرته االيكو    ،يقيمون في األردن  

 بينمـا   ،الكثير منهم رجال أعمال مقتدرين ماليـاً      

ون على  ض وقد يحر  ،ن بحزب البعث  ويرتبط آخر 

لقد وجد الملك عبـد اهللا      . الذي يقوده السنة    التمرد  

نفسه في التزام صعب ، فال يمكن رؤيته يتردد في          

دعمه لالستقرار ومقاتلة اإلرهـاب ، وكمـا قـال        

 من معهد الواليات المتحدة للسالم      سكوت ليزنسكي 

الديمقراطية في العراق تزيد من الضغط علـى        " ،

  " .األردن ليقوم باإلصالحات

  سوريا

 من واشنطن وبغداد نقداً لسوريا لعـدم        الَوجهت ك 

تقديمها مايكفي الستئصال مد الجهاديين األجانـب       

   .هاالذي ينحدر الى العراق عبر حدود

وقد عمدت سوريا مؤخراً الى تحسين عالقاتها مع        

 لم تكن تربطها معه عالقات رسمية       ذىالعراق ، ال  

  خـالل   طهران  دمشق منذ الثمانينات عندما ساندت   

لقد أمضى رئـيس    .  اإليرانية   – العراقية   الحرب

الوزراء العراقي نوري المالكي ، وهو شـيعي ،         

كما أسست  . دمشق  بقرابة عشرين عاماً في منفاه        

 مشتركة تسمح بتمثيل    نكل من سوريا والعراق لجا    

كبـر ومكاتـب برلمانيـة فـي كـال          أدبلوماسي  

وتتطلع سوريا كذلك الـى تحـسين       . العاصمتين  

تجارية مع العراق ، والتي توقفت سريعاً       الروابط ال 

 التي قادتها الواليات المتحدة     ٢٠٠٣بعد حرب عام    

نفط من كركوك ،    الباالضافة الى فتح خط النبوب      

وهي المدينة الغنية بالنفط في شمال العـراق الـى       

  .بانياس،وهي مدينة صغيرة على الساحل السوري 

ن سوريا ولسبب ماضـيها البعثـي       إالبعض يقول   

تعـود  لنها تحرض التمرد السني فـي العـراق         إف

الحكومة العلمانية بالقيادة السنية لتكـون عاصـمة        

 ،  جوشوا النـدز  يؤكد  . ضد االمركة في المنطقة     

ــسورية    ــشؤون ال ــستقل بال ــر م ــى خبي عل

ن سـوريا    إ com.syriacomment.wwwموقعه

ية ولكن علوية ، وهو فرع مـن        البعثنية و ليست س 

الرئيس السوري  [ وفي كل خطبة يلقيها     . "التشيع  

http://www.syriacomment.com/
http://www.syriacomment.com/
http://www.syriacomment.com/
http://www.syriacomment.com/
http://www.syriacomment.com/
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خالل األشهر األخيرة كان يقول انه      ] بشار األسد   

  " .اليرى العالم من خالل عدسـات بعثية 

  الكويت 

 المليء بالمشاكل ، فقـد      اعلى الرغم من ماضيهم   

 .٢٠٠٣ منذ عام    احسن العراق والكويت عالقاتهم   

 ، التي غزاها نظام صـدام حـسين فـي           الكويت

التسعينات تفضل عراقاً مستقراً غير عدواني على       

بعض العراقيين يغبطون الكويـت      . طول حدودها 

 التجـار   .١٩٩١نجزتـه منـذ     أزدهارها الذي   إل

عمار في  الكويتيون ، يشاركون في جهود إعادة اإل      

العراق ، والعديد من الـشركات الكويتيـة تريـد          

 بليـون   ٦٧يون العراق المقدرة ب      د التخلى عن   

  دوالر  بليـون  ١٧باإلضافة الى   ( دوالر أمريكي   

  ) . اإليرانية –ديون خالل الحرب العراقية 

  تصحيح لهذه المقالة 

 "ب ،أ / ١٠في عمودي الصحفي في : توضيح 
ن كولن باول وزير إذكر أن أفاتنى  :"أسلحة آب 
قد   ١٩٧٣سالفه منذ أمثله مثل ، نذاك آالخارجية 

ن مر الزالت لحد اآلأ مباشرة ، وهو فاوض سوريا 
إدارة بوش ترفض تكراره في أزمة الشرق األوسط 

  .الحالية 

   ريجارد هولبروك …عتذاري الى باول إ

  ب آأسلحة 

  صحيفة الواشنطن بوست

   ٢٠٠٦/ ب آ/ ١٠ -ريجارد هولبروك: بقلم 

نفجرتا ، في لبنان والعراق فـي       إثنتان قد   إزمتان  أ

قد تنتشر سلسلة مـن ردود األفعـال    و.ت واحد   وق

 . سريعاً على طول المسافة بين القاهرة وبـومبي       

تركيا تتحدث بصراحة عن غزو لـشمال العـراق         

سوريا قد  . لتعالج مسألة اإلرهابيين األكراد هناك      

. تسحب وبسهولة الى حرب في جنـوب لبنـان           

مصر والعربية السعودية تحت ضغط الجهـاديين       

 اهللا ، ومع ذلك فان الحكومات في كل         لدعم حزب 

 ،المنظمـة    هـذه    من القاهرة والريـاض تكـره     

: أفغانستان تتهم باكستان بإيوائها القاعدة وطالبان       

ن مـن تلـك     نبياجوهناك قتال مستمر على كال ال     

ير ال تـس  ب الناتو فـي أفغانـستان       حر. الحدود  

الهند تتحدث عن إجراءات تأديبية     . بصورة جيدة   

سـاس مـزاعم وقوفهـا وراء     أتان على   ضد باكس 

 دكتاتورية قمعيـة    ، اوزباكستان   .انفجارات بومبي 

 المستفيد األكبر مـن  .مع تنامي المقاومة اإلسالمية  

 القاعـدة   وكل هذه الفوضى هي إيران وحزب اهللا        

والقائد الشيعي العراقي مقتدى الصدر ، الذي نظم        

كبر مظاهرة ضد األمريكان    أفي األسبوع الماضي    

ندفع إ وقد   ،وضد إسرائيل في العالم في قلب بغداد      

 جندي أمريكي إضافي الى المدينـة       ٦٠٠٠قرابة  

  .الحرب األهلية الناشبة بالفعل " لمنع"

 تببتـس شتعال هـذه     مجموعة العناصر القابلة لإل   

تهديداً الستقرار العالم منذ أزمة الـصواريخ       كبر  بأ

يـدة   تاريخ المواجهة النوويـة الوح     ١٩٦٢الكوبية  

األزمة الكوبية على الرغم مـن      . للقوى العظمى   

لقـد  : عظم خطورتها ، كانت بسيطة بالمقارنـة        

ـ  ١٣في  . رت بين قائدين وبال حرب      صانح  ا يوم

يكيتا ن ف كندي ،  أقنع جون   أمن الدبلوماسية الذكية    

  . الصواريخ السوفياتية من كوبا ةزالإبيف وشخر

من لقد تأثر كندي بعمـق بروايـة بـاربرة تـاج          

 مرة ثانية كيف    عيدت التي   "أسلحة آب    "الكالسيكية

 ، مـصطافاً  ٩٢وهى مقتـل    بدو منفردة   أن حادثة ت  

قضوا ضحية اغتيـال فـي سـراييفو مـن قبـل            
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قد أدت الى سلسلة من ردود .. اإلرهابيين الصرب 

األفعال قادت في ظرف أسابيع قليلة الى الحـرب         

ال  هنالك فرق كبير بـين ذلـك         .العالمية األولى   

اجمان ختمت كتابهـا    تولكن  ) آب(ال  وهذا  ) آب(

وقعت "يف هذه األزمة    صبجملة يسمع صداها في     

صنع  خالل الثالثـين يومـاً       فخ  ،  األمم في فخ    

 حـسم    اخفقت فى    األولى بعد إنهاء المعارك التي    

 ولـيس منـه     ، ، الفخ الذي لم يكن منـه       الموقف  

  " .مخرج

ن يكون له   أي  لوقوع في مثل هذا الفخ ينبغ     ان منع   إ

لـسوء  . لسياسة األمريكية    القصوى فى ا   األولوية

ن أن هنالك إشارات عامـة قليلـة الـى          إالحظ ،   

الرئيس وكبار مستشاريه يدركون كم نحن قريبون       

ـ    أمن ردود األفعال المتسلـسلة ، او          ةن لهـم أي

  .غير اإلجراءات التكتيكية  أكبر ستراتيجيةإ

 القاضي بالـدفاع    بموجب المبدأ المقبول عالمياً      

 مـن ميثـاق     ٥١عن النفس ، والذي تجسده المادة       

ن إلسرائيل الحـق    أاألمم المتحدة ، فال جدال من       

الشرعي التخاذ اإلجراءات ضد المجموعة التـي       

 ١٣٠٠٠خفت ما يقارب من     أن تدمرها و  أأقسمت  

في هذه الظروف ،    .  في الجنوب اللبناني     صاروخ

راً رئيسياً كما كـان     مأن دعماً أمريكيا إلسرائيل     إف

اذا ما تخلت واشنطن عن     ذلك منذ عهد ترومان ،      

القدس ، فان وجود الدولة اليهوديـة قـد يكـون           

ن األزمة العالمية التـي نحـن   إ ، وعرضة للخطر 

ن في مرحلتها المبكرة سيزداد سـوءاً بـشكل         اآل

ن تـستمر فـي     أعلى الواليات المتحدة    سريع ،     

فاع عن إسـرائيل    توضيح إنها جاهزة للمجيء للد    

بالطريقة الدبلوماسية وعند الـضرورة بالمعـدات       

  .العسكرية 

ن أن تفهـم و   أيـضاً   أولكن على الواليات المتحدة     

الوضع العام  مع  و تتعامل مع نتائج إجراءاتها هي      

الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل في موقـع           

 ويثير المخـاطر    ،أمريكا في كثير من أنحاء العالم     

جديد مضاد ألمريكا وتشجيع جيل جديد      من تحالف   

بتعاد أمريكا عن الدبلوماسـية     إن  إ  .من اإلرهاب 

 قد قاد الـى     ٢٠٠١النشطة في الشرق األوسط منذ      

 .ةكبر وهبوط في تأثير الواليـات المتحـد       أعنف  

الحـظ  . ( ن في ملئ الفـراغ  يآخرون كانوا راغب  

 رئـيس فـي      كالعـب    الظهور الفرنسي المفاجئ  

  ) .بلوماسي الحالي االنفجار الد

 ولكـن   ،كان للسياسة األمريكية غيـر المقـصودة      

ثيراً على دفع أعدائنا للتقارب فيما بينهم أ ت،المتوقعة

لقد وضع الشيعة والسنة كراهيتهم لبعضهم جانباً       . 

ن أ او   –ولمدة طويلة ليتفقوا على التلويح بقبضتهم       

 تجـاه الواليـات المتحـدة       –كثر من ذلك    أيفعلوا  

تقع قطعاتنا فـي بغـداد      الوقت الذى   ئيل في   وإسرا

تحت هجوم كال الطـرفين الميليـشيات الـشيعية         

  .والتمرد السني 

 فان الوجود األمريكي فـي       الحال ذا ما استمر هذا   إ

الرئيس بوش يدين لالمة    .بغداد ليس له أي مستقبل    

، وخصوصاً للجنود الذين يخاطرون بحياتهم كـل        

ولكي يبدأ بذلك ،     . ة سياساته عاجريوم يدين لهم بم   

ن يعيد نشر بعض القطعات األمريكية فـي        أفعليه  

المناطق الشمالية األكثر أمنا في العراق لتعمل كسد        

 الذين  المتزايد بين األتراك والمتململون      شنجبين الت 

ونظراً للوضع الجديـد     . يفكرون باستقالل الكرد  

 فـي المنـاطق الكرديـة       هفان إعادة االنتشار هذ   

ولكن مـن   … مرحلي من أماكن أخرى نسحابإو

 …دون قرار نهائي باالنسحاب الكامل من العراق        
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وفي الوقت نفسه ، ينبغـي      . جراء مبرر تماماً  إهو  

رسل المزيد من الجنود الى أفغانستان ، حيث        ين  أ

يتدهور الوضع كلمـا قلـل البنتـاغون مـستوى          

  والتي تقرأ فـي      …القطعات العسكرية األمريكية    

ة علـى تـدهور مـصالح      معتبارها عال إالمنطقة ب 

وعلـى الجبهـة    . الواليات المتحدة في أفغانستان     

ستطيع التخلي  تن الواليات المتحدة ال     إالدبلوماسية ف 

او ) وال حتى فرنـسا     ( عن ميدان األمم األخرى     

كل وزير خارجية منذ عهد هنري      . األمم المتحدة   

 رن كريستوفر ومادلين اولبرايت قد وكيسنجر الى و  

 ينهم رموز الجمهوري  يفتفاوضوا مع سوريا ، بما      

لماذا ال تتبع هـذه    . ، جورج شولتز وجيمس بيكر      

اإلدارة هذا النموذج ، بالتشاور التام مع إسـرائيل         

.  سيكون ذلك لصالح إسرائيل تماماً       ،في كل خطوة  

بدالً من ذلك ، رفض مسؤولوا اإلدارة المباحثـات         

يا تعرف ما ينبغـي     ان سور "المباشرة وقالوا علناً    

  . أهم فكرة دبلوماسية هذا التصريح ينكر"عليها فعله

ن هذا  إونفس الحقيقة في المباحثات مع ايران ، مع         

لماذا تقف األمـة التـي تقـود        . صعب  أقد يكون   

بينمـا  كثر من خمس سـنوات      أ جانباً لمدة    ،العالم

ن يـستمر مـع     أتسمح للحوار الدولي مع طهران      

ن واألمم المتحدة ؟ ولماذا يكون      األوربيين والصينيي 

نـه  إ …هذا الحوار مقتصراً على الملف النووي       

 ،مر حيوي ، ولكنه ليس ملحاً في الوقت الحاضر        أ

كأهمية رعاية ايران وتسليحها لحزب اهللا ودعمها       

  .للعمليات المضادة للقوات األمريكية في العراق 

ن يكـون لـه األولويـة       أحتواء العنف ينبغي    إن  إ

مـن  آ بـت حل ثا أي    يجاد  إن  إ. ة لواشنطن   بالنسب

 نفـك  ن  أ ينبغي   كما . تباعهإيحمي إسرائيل ينبغي    

االشتباك األمريكي الكارثي في العـراق بطريقـة        

كل . كبر  أقود الى اضطراب    يليس فيها إذالل وال     

 –الى مستوى عال من الديمقراطيـة       ج  تاحهذا سي 

كيـة  وهذا على وجه الدقة ما تجنبته اإلدارة األمري       

، او على   تأثيرا  ن لواشنطن   إ. في الشرق األوسط    

األقل ، كان لها تأثير على الدول العربية األكثـر          

اعتداالً ، فينبغي إعادة استعمال هذا التأثير ثانيـة         

  .باستشارة مقربة من إسرائيل ونيابة عنها 

 جـاهزة    الواليـات المتحـدة      ن تكون أكما ينبغي   

جهنا ، وهذه المشاكل    للمشاكل المتوقعة التي قد توا    

 من تركيا ، الباكستان ، مصر ، سـوريا ،           يقد تأت 

هو : األردن او حتى الصومال ولكن الشيء األكيد        

ستراتيجية جديـدة شـاملة     إومن دون   . نها قادمة   إ

كثر االحتياجات األمنية الوطنية الحاحاً     أتعتمد على   

 نحو األسـوأ     متجهة بالتأكيد، ن هذه األزمة    فإ …

  .توسع ونحو ال

ريجارد هولبروك ، السفير األمريكي السابق لدى األمم        

  المتحدة ، يكتب عموداً شهرياً للواشنطن بوست 
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