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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
مركـز اإلجـراءات    /مجلس العالقات الخارجية   منشور في موقع   ،  مهم إستراتيجي قريرتل  ترجمة في هذا العدد  

إحتمال تدهور األوضاع األمنيـة فـي        يلقي الضوء على     ،ستيفن بايدل  اإلستراتيجي وهو بقلم الخبير     ،الوقائية

 وعودة الديكتاتورية والصراع  تجدد العنف الطائفي: من خالل توقع أربعة سيناريوهات هي،العراق بشكل شديد

   . االسرائيلي-لكردي والصراع االيرانيا-العربي

  :قريرت الا في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

 ، اال أن التحـول      نهاية تفاوضية لحرب أهلية عرقية طائفية مكثّفـة       العراق اليوم في المراحل األولى من        -

 . وغير مؤكدغير واضحواالنتقال من الحرب األهلية الى السالم والمصالحة أمر
 على المديين القـصير     تعرقل فرص السالم   ذات عالقة متبادلة ومتداخلة يمكن أن        بعة سيناريوهات أرهناك   -

 .) شهراً القادمة١٢ ـ ٦(والمتوسط 
غير  ألنها هشة بشكل كبير التي أنهت العنف األهلي الواسع النطاق في العراق عمليات وقف إطالق النارإن  -

طرف مستقل دخلوا في إتفاقيات داخلية ومحلية وثنائية تم التوصل ) ٢٠٠( ، فهناك أكثر من ثابتة وغير مركزية

 .إليها بين األفراد والفصائل من المقاتلين السابقين والقوات األمريكية
 ، خـصوصاً وإن األطـراف المعنيـة         يمثل تهديداً خطيراً في هذه البيئـة      ال يزال العنف الطائفي المتجدد       -

 . في الماضي بين ليلة وضحاهاال تستطيع نسيان العنف الهائلالشديدة بالحرب العرقية ـ الطائفية العنيفة و
 وجهات وأطراف مستقلّة فضالً عن العديد من الالعبين لعمليات وقف إطالق النار الطبيعة الالمركزيةخلقت  -

 .الحذرين والمتشككينالعديد من المناطق الساخنة المحتملة للعنف بين المقاتلين السابقين 
األمر الذي يؤدي الى تزايد     حافزاً لالنتقام المضاد     وهو ما يخلق بالمقابل      حافزاً لالنتقام ي يخلق   العنف المحل  -

 ، والتهديد بإنهيار وقف تّدخل الالعبين والفاعلين في دول الجواروتصاعد دوامة العنف الذي يمكن أن يدفع الى 

 .إطالق النار على الصعيد الوطني
، ولذلك يمكن أن تكـون الخيـارات        لطائفي الظاهر اليوم سيكون دائمياً      اليمكن أن نفترض بأن الهدوء ا       -

السياسية من قبل الواليات المتحدة والحكومة العراقية مهمة في تحديد ما اذا تـم إدراك خطـر تجـدد العنـف                     

 .الطائفي
ور يستحوذ على   فرصة مثالية لقيام ديكتات   الطبيعة الالمركزية لعمليات وقف إطالق النار القائمة اليوم، تقدم           -

 .)فرض القانون(، ويقوم بإستبعاد منافسيه وعزلهم تحت غطاء السلطة
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