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٥-٩ ایلول

قــام وفــد مــن باحثــي مؤسســة الــرق األوســط للبحــوث )مــري( بزيــارة عاصمــة الواليــات املُتحــدة واشــنطن اعتبــاراً مــن الخامــس مــن شــهر أيلــول 

وحتــى التاســع منــُه. كان الوفــد يتألــف مــن الربوفيســور دالور عــاء الديــن والباحثــن املُقيمــن يف مؤسســة مــري ديــان أودريســكول، وخوكــر وريــا 

، وديــف فــان زونــن. التقــى الفريــق مــع العديــد مــن املؤسســات البحثيــة التــي مقرهــا العاصمــة واشــنطن، وكذلــك العديــد مــن املُحللــن السياســين 

وكِبــار مســؤويل الحكومــة االمريكيــة واملُرعــن األمريــكان، لعــرض نتائــج أبحاثهــم والتقاريــر التــي نرتهــا املؤسســة مؤخــراً  وکذلــك ملُناقشــة دور و 

انخــراط الواليــات املتحــدة املتواصــل يف املنطقــة.



خال املهمة، كانت مؤسسة مري تهدف لنقل ثاث رسائل رئيسية: 

أوال: شــدد الوفــد عــى رضورة املشــاركة املســتمرة والبنــاءة مــن ِقبــل الحكومــة األمريكيــة مــع الوضــع الســيايس الحــايل يف العــراق وإقليــم كُردســتان. 

ــاع  ــأن ُصن ــك، ف ــن ذل ــدالً م ــم داعــش. ب ــة تنظي ــام األول عــى هزمي ــراق يف املق ــات املتحــدة يف الع ــزت سياســة الوالي ــي الســنوات األخــرة، مترك فف

السياســة يف الواليــات املتحــدة، وعــى وجــه الخصــوص يف اإلدارة املُقبلــة، ينبغــي أن يحــددوا مصالــح الواليــات املُتحــدة يف العــراق وإقليــم كُردســتان، 

وأن يوســعوا سياســاتهم مــن هــذه املســألة بشــكل أكــر مــن السياســية الحاليــة املتبعــة. فــإذا كانــت الواليــات املتحــدة ُمقدمــة عــى رفــع مســتوى 

جــدول األعــال العاملــي بشــأن الســام واالســتقرار والحكــم الرشــيد، فإنهــا تحتــاج ألن تــدرك بأنهــا مــن ذوي العاقــة و ذات تأثــر  حيــال الديناميكيــات 

السياســية الداخليــة يف العــراق. ثــم تُجــرب عــى دوٍر أكــر نشــاطاً يف القيــادة السياســية، التــي مُيكــن أن تســاعد يف توجيــه ُصنــاع السياســات املحليــة، 

مــن خــال إقامــة التســويات، وبالتــايل تجنــب النزاعــات املســلحة املحتملــة، وتجنــب املزيــد مــن التفاقــم يف املســتقبل.

ثانيــا: قــدم الدكتــور ديــان أودريســكول تقريــره األخــر “مســتقبل املوصــل، قبــل وأثنــاء وبعــد التحريــر”. النقطــة الرئيســية التــي أثــرت يف التقريــر 

هــي أن التخطيــط غــر العســكري مــن أجــل تحريــر املوصــل أبعــد مــا يكــون عــن الكــال. فقبــل الــروع يف إي عمــٍل عســكري يف مدينــة املوصــل، 

يجــب أن يكــون هنــاك إعــداد كبــر لعمليــة تدفــق النازحــن، فضــا عــن خطــة قابلــة للتطبيــق ملرحلــة مــا بعــد الــراع، يف مســائل إعــادة اإلعــار 

واملصالحــة واألمــن. باإلضافــة إىل معالجــة اإلخفاقــات السياســية والهيكليــة التــي أدت إىل صعــود تنظيــم داعــش يف العــراق، وبالتــايل فــأن مثــة حاجــة 

إىل ألن يكــون مثــة إتفاقيــة إلدارة مرحلــة مــا بعــد داعــش يف نينــوى، قبــل أيــة محاولــة للتحريــر.

ثالثــا: ناقــش الباحثــان ديــف فــان زونــن وخوكــر وريــا نتائــج أبحاثهم 

عــن حالــة األقليــات يف “شــال العــراق” والتوتــرات بــن تلــك 

ــا، والتصــورات حــول املصالحــة.  ــات، وداخــل كُل مجتمــع منه األقلي

الدراســة التــي جــرت بتكليــف مــن املعهــد األمريــي للســام، تجــري 

ــات  ــن األقلي ــات م ــة مجتمع ــتهدف خمس ــارض وتس ــت الح يف الوق

الدينيــة والعرقيــة يف العــراق: اليزيديــن واملســيحين والرتكــان، 

ــن  ــف ع ــة تكش ــج األولي ــت النتائ ــبك. كان ــن والش ــة املندائي الصابئ

وجــود مخاطــر عاليــة لتجــدد االشــتباكات املُســلحة مــن جديــد، فيــا 

لــو ُهزمــت داعــش وبقيــت الخافــات بشــأن الوضــع الســيايس والوضــع األمنــي يف مناطــق األقليــات املحــررة حديثــاً دون حــل.  مــن املُرجــح أن يُســفر  

ــات املتحــدة. ــل الوالي ــاً، مــن ِقبــل طــرف ثالــث مث ــە دولي ــر إذا كان مدعومــا ومروجــا ل ــج ذات معنــى  وتأث الحــوار املجتمعــي عــن نتائ

ــت يف  ــي نُظم ــتديرة الت ــدة املس ــات املائ ــق يف اجتاع ــارك الفري ش

 the Brookings( ومعهد بروكينغــز ،)USIP( معهد الســام األمريــي

 the  ( األدىن   الــرق  لسياســة  واشــنطن  ومعهــد   )Institution

Washington Institute for the Near East(. وتركــزت املناقشــات 

يف هــذه املٶسســات البحثيــة حــول تقاريــر مــري األخــرة والبحــوث 

الدينامييــات  عــن  فضــاً  األقليــات،  وقضايــا  باملوصــل  املتعلقــة 

السياســية الداخليــة يف العــراق وإقليــم كوردســتان. وتضمــن حضــور 

الزُمــاء يف اجتاعــات املائــدة املســتديرة كبــار املحللــن السياســين مــن االدارة االمريكيــة الحاليــة، وكذلــك مــن األكادمييــن والخــرباء وكبــار الباحثــن 

مــن املؤسســات البحثيــة األخــرى التــي مقرهــا العاصمــة واشــنطن، وكذلــك العديــد مــن املستشــارين العســكرين مــن وزارة الدفــاع وكبــار قــادة العمــل 

ــع املشــاركن حريصــون عــى ســاع تحليــات باحثــي مؤسســة مــري حــول الوضــع الحــايل  اإلنســاين، ومســؤولن حكوميــن آخريــن. كــا كان جمي

ــة  ــئلة واألجوب ــن األس ــات م ــة جلس ــراق، وكان مث ــى األرض يف الع ع

بعــد مناقشــات حيويــة وكثــرة. حيــث الزميــل يف مؤسســة بروكينــغ 

“كينيــث بــوالك” أعــرب عــن تقديــره لجهــود مؤسســة مــري 

ــار  ــتديرة، فأش ــد املس ــدى املوائ ــة إح ــوىل رئاس ــث ت ــتمرة، حي املس

ــرق  ــي شــؤون ال ــا نســتخدم محل ــل بضــع ســنوات، كُن ــا: “قب قائ

األوســط، لنــدرة مؤسســات الفكــر والــرأي املحليــة والتحليــات التــي 

كانــت مــن املنطقــة. لكــن اآلن، وقــد شــغلت مؤسســة مــري هــذه 



ــة والوضــع الراهــن عــى األرض”. ــات املحلي ــم أفضــل للديناميكي ــا تســاعدنا عــى فه الفجــوة، فأنه

ــي  ــدوات، فف ــن الن ــدد م ــق يف ع ــارك الفري ــك، ش ــة إىل ذل وباإلضاف

معهــد هدســون )the Hudson Institute(، انضــم الربوفيســور دالور 

عــاء الديــن والدكتــور ديــان أودريســكول إىل مايــكل بريكنــت وبال 

وهــاب يف نــدوة ملُناقشــة مســألة تحريــر مدينــة املوصــل وتداعياتهــا. 

ــراون. أعضــاء  ــك ب ــل اري ــد هدســون الزمي ــرأس املناقشــة يف معه وت

الفريــق تطرقــوا إىل جوانــب مختلفــة، تــرتاوح بــن الحاجــة إىل توفــر 

بديــٍل ســيايس للعــرب الســنة يف العــراق مــع رحيــل داعــش، والحاجــة 

إلــی تواجــد تخطيــط شــامل ودقيــق للجوانــب اإلنســانية والعســكرية 

للهجــوم، ولــدور اإلدارة األمريكيــة القادمــة يف مرحلــة مــا بعــد ُحكــم 

داعــش، وكذلــك ملســألة العــراق وأزمتــه االقتصاديــة. 

 the Kurdish (  عقــد الفريــق يف مركــز أبحــاث السياســات الكــردي

Policy Research Institute( بعنــوان “التدخــل الــرتيك يف كردســتان 

ــن  الســورية وتداعياتهــا” حيــث شــارك الربوفيســور دالور عــاء الدي

بوجهــات نظــره حــول الديناميكيــات السياســية يف كوردســتان ســوريا، 

وُمســببات عــدم االســتقرار الســيايس الراهــن وســبل التخفيــف مــن 

ــن كٍُل مــن  ــاركن اآلخري ــد. وشــملت قامئــة املُش ــد مــن التصعي املزي

أليســا ماركــوس، كبــرة الصحفيــن ومؤلــف كتــاب “الــدم واملعتقــد - حــزب العــال الكردســتاين والكفــاح الكــردي مــن أجــل االســتقال”، وكذلــك صالــح 

مســلم الرئيــس املشــارك لحــزب االتحــاد الدميقراطــي )PYD( الــذي خاطــب الجمهــور عــرب ســكايب. رشيــط فيديــو لكامــل املناقشــة متــاح هنــا.

ــاع  ــار ُصن ــد املســتديرة اجتاعــات ُمغلقــة مــع كِب ــدوات واملناقشــات حــول املوائ ــل الن تخل

ــة. حيــث كانــت  ــة والحكومــة الحالي ــن يف الحكومــة األمريكي السياســات واملرعــن واملحلل

األحاديــث بشــكل رئيــي حــول قضايــا األقليــات، والتوتــرات بــن الطوائــف ونهــج املصالحــة 

ملنــع دورات الُعنــف املُقبلــة. اجتمــع فريــق مــري مــع املوظفــن واملستشــارين مــن أعضــاء 

ــا إيشــو وخــوان  ــك أعضــاء الكونغــرس آن ــدويل، وكذل ــة ال ــة الديني التجمــع مــن أجــل الحري

ــع الســفر  ــق مــري أيضــا م ــى فري ــل كاســيدي. والتق ــس الشــيوخ بي ــاس وعضــو مجل فارغ

األمريــي الــدويل “املتجــول” للحريــة الدينيــة ديفيــد سابرســتن، ومستشــاره الخــاص لشــؤون 

ــف  ــان دي ــدم الباحث ــك، ق ــة إىل ذل ــة يف الــرق األدىن نوكــس تيمــز. باإلضاف ــات الديني األقلي

فــان زونــن وخوكــر وريــا نتائــج دراســتهم حــول رٶيــة املصالحــة بــن األقليــات، إىل اللجنــة 

ــة. ــة الديني ــة للحري ــة الدولي األمريكي

ــا األمــن القومــي املحيطــة مبدينــة املوصــل، والهجــوم املُتوقــع ورضورة املشــاركة السياســية للواليــات املتحــدة مــع حكومتــي العــراق  تغطيــة لقضاي

وإقليــم كوردســتان، التقــى الوفــد مــري مــع كبــار أعضــاء وزارة الخارجيــة األمركيــة مثــل نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة جوزيــف بنگنتــون ومــارك 

ســتوريا، وكذلــك أعضــاء مجلــس األمــن القومــي - وجــزء مــن املكتــب التنفيــذي لرئيــس للواليــات املتحــدة. الرســائل الرئيســية نُقلــت مــن خــال هــذه 

االجتاعــات املعنيــة متحــورت حــول الحاجــة إىل زيــادة نطــاق  مشــاركة الواليــات املتحــدة 

للعــراق وخصوصــا يف مســألة “هجــوم املوصــل” لتجــاوز الرتكيــز العســكري أحــادي البعــد، 

لتشــمل املشــاركة البنــاءة مــع الديناميكيــات السياســية يف إقليــم كُردســتان والعــراق. إذا 



مــا کانــت الوالیــات املتحــدة مهتمــة باالســتقرار املُســتقبي يف أعقــاب هزميــة داعــش يف املوصــل، كــا قالــت بعثــة مــري، فأنــه يجــب عــى الواليــات 

املتحــدة أن ترفــع مــن حصتهــا يف الديناميكيــات السياســية اإلقليميــة، والقيــام بــدور أكــر فعــاال  والتأثــر علــی الجهــات  للقيــام باملســاومات والتوصــل 

إلــی حلــول وســط بــن القــوى السياســية الرئيســية بــن إقليــم كُردســتان والعــراق، ويف كٍُل ُمنُهــا.

ــة  ــة يف “ممثلي ــدوة تفاعلي ــه بعقــد ن ــد مؤسســة مــري زيارت ــم وف اختت

تحــدث  حيــث  واشــنطن،  العاصمــة  يف  كردســتان”  إقليــم  حكومــة 

الربوفيســور دالور عــاء الديــن إىل املُغرتبــن الُكــرد، وأعضــاء مــن مختلف 

الطوائــف الدينيــة، وعــدٍد مــن األكادمييــن والصحفيــن، وذلــك ملعالجــة 

ُمختلــف املوضوعــات. اعقبتهــا ُجملــة مــن التســاؤالت والنقاشــات 

الشــيقة. حيــث كان أفــراد الجاليــة الُكرديــة حريصــون عــى ســاع 

وجهــات نظــر الربوفيســور عــاء الديــن، حــول مســألة الجمــود الســيايس 

ــن  ــة ب ــث العاق ــتقبل مثل ــراق، ومس ــتان الع ــم كوردس ــن يف إقلي الراه

ــداد. ــل وبغ ــل وأربي املوص

اُســتقبلت جولــة باحثــي مؤسســة مــري يف واشــنطن مــن ِقبــل جمهــوٍر حريــٍص عــى كســب املُعطيــات األكــر تطــوراً ودقــة، فيــا يتعلــق باملعرفــة 

ــر  ــري يف دوائ ــر مؤسســة م ــراء تقاري ــدد ق ــادة ع ــة إىل زي ــت البعث ــك، عمل ــة إىل ذل ــى األرض. باإلضاف ــية والعســكرية والوضــع اإلنســاين ع السياس

السياســة ذات الصلــة، وزيــادة الوعــي بشــأن مؤسســة مــري وقُدراتهــا والخــربات املوجــودة فيهــا ومجــاالت الرتكيــز.  هــذه الزيــارة  ســاهمت مٶسســة 

مــري يف  الدعــوة املبــارشة ل”توصياتهــا” املســتقاة مــن أبحاثهــا امليدانيــة مــن خــال مناشــدة كبــار املســؤولن وصنــاع الــرأي. كــا وســاهمت الزيــارة 

يف إحــراز مزيــٍد مــن التقــدم يف املهمــة األساســية ملؤسســة مــري، لتحســن قضايــا حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة والحكــم الرشــيد يف منطقــة الــرق 

األوســط.


