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عراق ما بعد االنسحاب []1

ُ
انتهى االنسحاب العسكري األميركي الرسمي من العراق ،وفتح املجال أمام األسئلة الصعبة .التفاؤل
صعب هذه األيام ،بدليل األزمة املستجدة ّبني أطراف الحكم الطائفي أخيرًا .هل اكتمال االنسحاب
سيكون منطلقًا للمصالحة الحقيقية؟ أم أنه على العكس ،سيعيد الحرب الطائفية إلى الساحة؟
االحتماالن واردان ،بما أن املوضوع تتحكم به جملة إشكاليات داخلية وخارجية

الخروج األميركي:
انقالب املواقف ودالالته
عالء الالمي

الهاشمي مطلوب للعدالة
ات�خ��ذت األزم ��ة امل�س�ت�ج� ّ�دة ف��ي ال �ع��راق منحى أك�ث��ر خ �ط��ورة ،أم��س ،بعدما
أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي
(الصورة) على خلفية «قضايا تتعلق باإلرهاب» ،بينها التخطيط ملحاولة
تفجير مبنى البرملان ف��ي  28تشرين الثاني امل��اض��ي ،وذل��ك بعد ساعات
م��ن ص��دور ق��رار بمنعه م��ن م�غ��ادرة ال�ب�لاد .وك��ان��ت السلطات العراقية قد
بسبب وجود
أرغمت الهاشمي ،مساء أول من أمس ،على مغادرة طائرته َ
مذكرات توقيف بحق عدد من حراسه الشخصيني ،قبل أن ُيوقف بعضهم
ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية ،بعد تدخل من الرئيس جالل
الطالبانيّ .
ورد الهاشمي على قرار املنع بالتحذير من أنه مستعد «للتذرع
ّ
بأقصى درج��ات الصبر وانتظار سلوك عقالني من الحكومة» ،كما حمل
ّ
املسؤولية.
«الجهة التي تدفع باتجاه التصعيد» كامل
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

تقرير

ّ
ي ُ� � �ب � ��دو واض � � �ح� � ��ًا أن ال� �ك� �ي� �ف� �ي ��ة ال� �ت ��ي
خ� � ِ�ت� � َ�م� � ْ�ت ب� �ه ��ا «م� �س ��رح� �ي ��ة» ان �س �ح��اب
ق� ��وات االح� �ت�ل�ال م ��ن ال � �ع ��راق ،أح��رج��ت
فريقني ت� ّح��دي�دًا ،وكشفت خطأ املنطق
ال ��ذي ت�ب��ن�ي��اه ط ��وال ال �س �ن��وات القليلة
امل��اض �ي��ة .ف��ال �ف��ري��ق األول ،ال� ��ذي يضم
ب �ع��ض ال �ج �ه��ات امل �ن��اه �ض��ة وامل �ق��اوم��ة
ّ
ّ
مصرًا على أن املحتلني
لالحتالل ،كان
ل ��ن ي �ن �س �ح �ب��وا م ��ن ال � �ع� ��راق أب� � � �دًا .ه��ذا
ال �ف ��ري ��ق ش ��اه ��د ب��ال �ع �ي �ن�ين امل �ج��ردت�ي�ن
ق��وات االح �ت�لال وه��ي تنسحب ومعها
م�ع��دات�ه��ا الثقيلة وأس�ل�ح�ت�ه��ا .وبغض
ال� �ن� �ظ ��ر ع� �م ��ا ق� �ي ��ل ع � ��ن ت �ج �م �ع �ه��ا ف��ي
ال�ك��وي��ت أو ف��ي ق��واع��د س��ري��ة ف��ي بلدان
م�ج��اورة أخ��رى ك ��األردن ،ف��إن انسحابًا
عسكريًا حقيقيًا قد حدث على األرض،
وأث � �ب� ��ت ب� �ط�ل�ان م �ن �ط��ق ه � ��ذا ال� �ف ��ري ��ق.
ال�ف�ش��ل ك ��ان أي �ض��ًا م��ن ن�ص�ي��ب ال�ف��ري��ق
ال �ث��ان��ي ،ال � ��ذي ي �ض��م أط ��راف � ّ�ًا ف ��ي ح�ك��م
املحاصصة الطائفية ،ويتبنى منطقًا
ّ
ي�ق��ول إن االن�س�ح��اب حصل ف��ي موعده
َّ
املحدد ،ونتجت منه استعادة السيادة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ك ��ام� �ل ��ة وم� �ع� �ه ��ا االس� �ت� �ق�ل�ال
الناجز .لقد فشل هذا الفريق بدوره في
إقناع الجمهور العراقي وغير العراقي

من احتفال اكتمال االنسحاب األميركي قرب بغداد (محمد أمني ــ رويترز)
ْ
بصحة منطقه ،فاالحتالل ـــــ وإن سحب
ال � �ج� ��زء األك � �ب� ��ر م� ��ن ق� ��وات� ��ه ال �ع �س �ك��ري��ة
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال ي� � ��زال م �م� ِ�س �ك��ًا ب��ال �ب �ل��د س �ي��اس �ي��ًا
واق �ت �ص��ادي��ًا وأم �ن �ي��ًا ب�م��وج��ب ات�ف��اق�ي��ة
«اإلطار االستراتيجي» واتفاقات سرية
ِّ
متفرعة عنها أو متساوقة معها،
أخرى
وه��و ال ي ��زال يحتفظ ب�س�ف��ارة عمالقة
ه ��ي األك� �ب ��ر ف ��ي ال �ع��ال��م ت �ع �ت �ق��د ب�ع��ض
املصادر أن الوجود العسكري األميركي
َّ
محددًا بالـ  15ألفًا الذين
فيها لن يكون
أع �ل��ن ع�ن�ه��م األم �ي��رك �ي��ون أن �ف �س �ه��م ،بل
ق��د ي �ت �ج��اوز ذل ��ك إل ��ى ع �ش��رات اآلالف،
إضافة إلى قواعد عسكرية سرية كشف
زع�ي��م ال�ت�ي��ار ال �ص��دري م�ق�ت��دى ال�ص��در
ع��ن وج��ود إح��داه��ا ف��ي ق��ري��ة «س�ي�ب��ران

س��رو» ال�ك��ردي��ة ش�م��ال��ي أرب �ي��ل .إض��اف��ة
إل��ى ذل��ك ،ت��رك االح�ت�لال البلد مكشوفًا
وم � �ب� ��اح� ��ًا ع� �س� �ك ��ري ��ًا ،ت � �ح� ��دي � �دًا ج ��وي ��ًا
وبحريًا ،وإلى حد ما بريًا حتى ،وعلى
حافة اقتتال مذهبي وطائفي وقومي.
ل �ق��د ت ��رك ب �ل �دًا غ �ي��ر ق� ��ادر ع �ل��ى إط �ع��ام
س�ك��ان��ه إال ب��واس�ط��ة االس�ت�ي��راد وش��راء
الطعام باملال النفطي ملاليني العراقيني
ض �م��ن ب��رن��ام��ج «ال �ب �ط��اق��ة ال�ت�م��وي�ن�ي��ة
ّ
امل �ج��ان �ي��ة» وش �ه �رًا ب �ش �ه��ر .إن امل��وق��ف
األق��رب إل��ى ال��واق��ع م��ن ه��ذا االنسحاب،
هو ذل��ك ال��ذي يؤمن به فريق ثالث في
امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��ي ال �ع ��راق ��ي ،وال �ق��ائ��ل
ب � � ��أن ان� �س� �ح ��اب ��ًا ع� �س� �ك ��ري ��ًا ف �ع �ل �ي ��ًا ق��د
ْ
ح� � ��دث ،ل� �ك ��ن ل ��م ت �ن �ت��ج م �ن��ه اس �ت �ع��ادة

قراءات إسرائيلية لالنسحاب :الحرب التي ّ
كرست النفوذ اإليراني

محمد بدير
ف ��ي ظ ��ل غ �ي ��اب م ��واق ��ف رس �م �ي��ة ت�ك�ش��ف
ع��ن حقيقة امل�ق��ارب��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة لحدث
انسحاب االحتالل األميركي من العراق،
يمكن ال�ع�ث��ور ع�ل��ى خ�ب��اي��ا ه��ذه امل�ق��ارب��ة
من خالل تعليقات الصحف اإلسرائيلية.
وع �ن ��د ق� � ��راءة ه� ��ذه ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ،ي�ص�ب��ح
م�ف�ه��وم��ًا ال�ص�م��ت اإلس��رائ �ي �ل��ي ال��رس�م��ي،
الذي يشبه كبتًا سياسيًا ال تتيح طبيعة
العالقات مع الحليف األميركي التنفيس
ع �ن ��ه .ف��االن �س �ح��اب م ��ن ب�ل��اد ال ��راف ��دي ��ن،
بحسب ال�ص�ح��اف��ة ال�ع�ب��ري��ة ،ل�ي��س س��وى
ً
�رار ي�ع�ك��س ف �ش�لا ف��ي أداء امل�ه�م��ة التي
ُف � ّ
ش��ن��ت ألجلها ال�ح��رب ،وه��ي ض��م ال�ع��راق
إلى منظومة النفوذ األميركية وتطويق
امل� � � ّ�د اإلي � ��ران � ��ي ع � �ب ��ره .وت �ع �ظ��م م�ص�ي�ب��ة
االن � �س � �ح� ��اب ع� �ل ��ى إس� ��رائ � �ي� ��ل ف� ��ي ض ��وء
حصولها على وقع الربيع العربي ،الذي
ك� � � ّ�ررت ف �ي��ه واش �ن �ط��ن خ �ط��أه��ا ،ب�ح�س��ب
ال �ص �ح��ف ال �ع �ب��ري��ة ،ب��إط��اح��ة دي�ك �ت��ات��ور
م� ��ن دون إع� � � ��داد ال� �ب ��دي ��ل ال� � ��ذي ي�ض�م��ن
مصالحها.

وت �ح��ت ع� �ن ��وان «وداع � � ��ًا ي ��ا ع � � ��راق» ،رأت
ص�ح�ي�ف��ة «ه� ��آرت� ��س» ،ف ��ي اف�ت�ت��اح�ي�ت�ه��ا،
ً
أن االن� �س �ح ��اب األم� �ي ��رك ��ي ي �ن �ه��ي ف �ص�لا
م��أس��اوي��ًا ف��ي ت��اري��خ ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وال �ع��راق ويجعل ال��وق��ت مناسبًا إلج��راء
«ح� �س ��اب ال �ن �ف��س وال� � ��دم وال �ج �ي��ب ل�ت�ل��ك
ال� �ح ��رب» .ف��ال �ع��راق ،ب�ح�س��ب ال�ص�ح�ي�ف��ة،
«ل ��م ي�ص�ب��ح دول� ��ة أك �ث��ر أم �ن��ًا ،ك��ذل��ك ف��إن
ديموقراطيته م��وض��ع خ�ل�اف ،وه��و أحد
الدول األكثر فسادًا في العالم (املرتبة 175
من أصل  178دولة) .ورغم أنه يملك رابع
احتياطي نفطي في العالم ،فإنه ال ينجح
ف��ي ت��وف�ي��ر ال�ك�ه��رب��اء ب��ان�ت�ظ��ام ملواطنيه،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ج � ��ودة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة
واألمن الشخصي للمواطنني يجعل البلد
واحدًا من أسوأ الدول».
وت�م�ض��ي «ه��آرت��س» ف��ي ت�ق��دي��م جردتها
ال �ح �س��اب �ي��ة امل ��وج ��زة ل �ل �ح��رب ،ف �ت��رى أن
مهمتها اإلقليمية كانت تحويل العراق
إلى دولة فاصلة في وجه انتشار النفوذ
اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة «وك � � ��ان ي�ف�ت��رض
أن ت�ج�ع��ل م��ن ال �ع��راق دول ��ة مستقلة من
الناحية االقتصادية ،وأن ينضم كدولة

ق��وي��ة ودي�م��وق��راط�ي��ة إل��ى ال�س��ور العربي
ف��ي مواجهة إي ��ران .أم��ا النتيجة فجاءت
م �ع��اك �س��ة؛ ف��ال �ع��راق ه ��و ال �ح �ل �ي��ف األه ��م
إلي��ران في املنطقة ،اقتصاديًا وسياسيًا،
وال يزال ُي َع ّد دولة مشبوهة في الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة ،وال �ص��راع��ات ال��داخ �ل �ي��ة ف�ي��ه ال
ت�ض�م��ن م�س�ت�ق�ب��ل ال �ت �ح��ال��ف ب �ي �ن��ه وب�ين
الواليات املتحدة».
ّ
وخ� �ل� �ص ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� � ��ى أن ال� �ح ��رب
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال �ع ��راق «ل�ق�ن��ت ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة وامل �ن �ط �ق��ة درس � ��ًا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ًا
ّ
قاسيًا؛ إذ إن ال�ع��راق وأفغانستان شكال
ال�ص��دم��ة الحربية م��ا بعد ح��رب فيتنام.
صدمة ينبغي أن توضع أم��ام أن�ظ��ار كل
من يتطلع إلى حرب جديدة ّ
ضد إيران».
م��ن جهتها ،رب�ط��ت صحيفة «م�ع��اري��ف»
ب �ي�ن ت� ��زام� ��ن ال � ��ذك � ��رى ال �س �ن ��وي ��ة األول � ��ى
ل�ل��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي و«ال� �ف ��رار األم �ي��رك��ي من
ال �ع��راق» .وك�ت��ب محلل ال �ش��ؤون العربية
ف��ي ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ع��ودي��د غ��ران��وت ،أن «م��ا
بدأ قبل تسع سنوات كاستنفار أميركي
ي �س �ت �ه ��دف إط� ��اح� ��ة ال ��دك � �ت ��ات ��ور ص� ��دام
حسني ،وإقامة ديموقراطية حقيقية في

العراق تكون حليفة واشنطن في الشرق
ّ
األوس� � ��ط ،ت �ق��ل��ص ت �ح��ت ح �ك��م (ال��رئ �ي��س
األم�ي��رك��ي ب ��اراك) أوب��ام��ا إل��ى ه��دف أكثر
ت��رك �ي �زًا :االن� �ص ��راف م��ن ال �ع��راق ب�ك��رام��ة،
وب��ال �ح��د األدن� ��ى م��ن اإله��ان��ة ب�م��ا يسهل
عملية انتخاب أوباما لوالية ثانية».
ول ��م ي �ح��د غ ��ران ��وت ف��ي ت�ق��وي�م��ه لنتائج
ال �ح��رب األم�ي��رك�ي��ة ع��ن ال �خ�لاص��ات التي
ّ
ت ��وص �ل ��ت إل �ي �ه ��ا «ه� � ��آرت� � ��س» ،ف � � ��رأى أن
«القوات األميركية تترك خلفها عراقًا غير
مستقر مع ُبنية تحتية سياسية متهالكة
وت��وت��ر ط��ائ�ف��ي ،ع��رض��ة للتآمر املتعاظم
والنفوذ القوي من جانب إيران الشيعية
املجاورة» .واالستنتاج الذي يترتب على
ذلك ،وفقًا للكاتب ،أن «قطع رأس دكتاتور
عربي بوسائل عسكرية أسهل من تغيير
ميزان القوى الداخلي في أي دولة لخلق
ق��اع��دة ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة واح� �ت ��رام ح�ق��وق
اإلن �س��ان ب��ال�ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي»ُ .
ويسقط
غ� ��ران� ��وت اس �ت �ن �ت��اج��ه ه� ��ذا ع �ل��ى ال ��واق ��ع
امل � �ص � ��ري ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن � ��ه «ل � ��و ف�ه�م��ت
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ه��ذا ال ��درس ال�ع��راق��ي،
ملا سارعت قبل عام إلى غرس سكني في

ظهر الدكتاتور (حسني) مبارك وطالبته
ب�ح��زم بالتنحي ف ��ورًا ،قبل أن تتأكد من
أس ��س إق��ام��ة دي �م��وق��راط �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة في
مصر ،يتمتع فيها املواطنون ،بمن فيهم
األقليات ،بالحقوق الكاملة واملساواة».
وإذ ي��رى أن الربيع العربي ال ي��زال ،بعد
م � ��رور ع � ��ام ،ب �ع �ي �دًا ع ��ن ن �ه��اي �ت��ه رغ� ��م أن
ُ
ال�ش�ت��اء ق��د ح��ل ،يخلص غ��ران��وت إل��ى أن
«االت �ج��اه ال�ع��ام ال يبشر بالخير للغرب
وإلسرائيل .فالتدخل األميركي لإلطاحة
ب ��ال ��دك� �ت ��ات ��وري�ي�ن ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � ��ط
واس �ت �ب��دال �ه��م ب��أن�ظ�م��ة دي �م��وق��راط �ي��ة لم
يثبت نفسه بعد كأمر ناجع ،مع صعود
ال � �ت � �ي ��ارات اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ،ول � ��م ي �ج �ع��ل م��ن
أميركا حبيبة للشارع العربي» .ويضيف
أن «ال�ف��رار من ال�ع��راق وامتناع واشنطن
عن عمل حازم ضد إيران املتحولة نوويًا
أث ��را ج��دي��ًا ف��ي ص ��ورة ال��والي��ات املتحدة
ك�ق��وة عظمى مصممة ع�ل��ى ال��دف��اع ب��أي
ث�م��ن ع��ن م�ص��ال�ح�ه��ا وع ��ن ح�ل�ف��ائ�ه��ا في
امل�ن�ط�ق��ة» .وع��ن خلفية ه��ذا األم ��ر ،يقول
إن «السعودية ،الحليف األفضل ألميركا
ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،فهمت منذ اآلن أنه

