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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

وحسب تصنيف .راند ركز أبحاثمع موقفي ةمنشور،ةمهم ةإستراتيجيلخص دراسةملترجمة في هذا العدد

البيئة اإلسـتراتيجية  ألنها تلقي الضوء الكاشف على" ةمطالعالتجب " مركز الكاشف تعتبر هذه الدراسة من فئة 

  .الجديدة في المنطقة بعد الغزو األمريكي للعراق

  :دراسةال هفي هذ المطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

على الرغم من ان االضطرابات الداخلية فـي   ذلك التوازن لصالح ايرانتحول اما في الوقت الحاضر فقد -

.ربما تكون قد قيدت قدرة ايران على المناورة خارجياً بشكل ملحوظ ٢٠٠٩ايران بعد االنتخابات الرئاسية عام 

 ، ولكنها تواجه عقبات اكبر تحول دون توسيع وتعمل ايران على اغتنام الفرص التي وفرتها حرب العراق-

نفوذها في المنطقة اكثر مما هو موجود ومفترض ، وال يوجد هناك شك من ان ايران استغلت وبمهارة الثغرات 

.االستراتيجية الحاصلة في اعقاب غزو العراق وما نتج عن ذلك من هزة قوية في النظام االقليمي

لق انطباعاً لـدى الـرأي   وقد عملت تلك االحداث على تصاعد نظرة العواصم العربية تجاه بروز ايران وخ-

.هو اآلن الجانب الفائز والمتفوق) وبشكل اوسع التشيع(ايران العام العربي مفاده ان 

، فقد تضمنت استجابة  لم يسفر عنه اجماع للمعارضة من االنظمة العربية السنّيةإن بروز ونهوض ايران -

ازن ، وقد استجابت االنظمة العربية وجماهيرهـا  الدول العربية اليران آليات مثل االرتباط والوقاية وتحقيق التو

.في كثير من االحيان بطرق واشكال مختلفة ومتناقضةلصعود وبروز ايران 

من تقبل الدول المحليـة   الغموض وعدم اليقين بشأن نوايا الواليات المتحدة وقدراتها في المنطقةوقد زاد -

بعد الغزو في العالم العربي تآكل الثقة في الواليـات  للمساعدة من الصين وروسيا، وقد رافق مرحلة فوضى ما 

.المتحدة كضامن امني ، ونبع ذلك من ادراك مفاده تورط الواليات المتحدة في العراق

.وتبدو روسيا فاعلة ونشطة في تحدي مجاالت الهيمنة والنفوذ التقليدية االمريكية-

هي وسيلة مكملة وال تحل محل نظـام االمـن    يةالروسية والصيناالنظمة العربية ترى ان تقديم المساعدة -

.التقليدي بقيادة الواليات المتحدة

، ومع ذلك وفي كثير من االحيـان عملـت    الوعي والمعرفة بالهوية الشيعية والسنّيةوقد ابرزت الحرب -

.االنظمة على استغالل تلك الوالءات لتشويه سمعة المعارضين وايقاف النفوذ االيراني

والتركيز الالحق على ايران قـد منحتهـا    الحيرة واالرباك االمريكي في العراقمة العربية ان ادركت االنظ-

، وجنباً الى جنب مع التوترات الطائفية فقد انتجت الحـرب توقفـاً او    فرصة الرجاء موضوع التحرر الداخلي

.وجعلته غير مكتمالً تراجعاً للتقدم الحاصل في مجال االصالح خالل فترة ما بعد الحادي عشر من ايلول
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الى تحريك وتنشـيط   واالندفاع الالحق لالكراد العراقيين نحو الفيدرالية٢٠٠٣ادى قيام غزو العراق عام -

.الفاعلية الكردية في الدول المجاورة

١٩٤٨االسرائيلية عام  –منذ الحرب العربية  االزمة االكبر لالجئين في الشرق االوسطخلقت حرب العراق -

ضد قوات االحتالل  مالئمة لتنظيم القاعدة ووفر له ساحة للقيام بالجهاد الدفاعيفرصةالعراق  وقدم غزو-

.التي دنست شرف المسلمين حتى وان كانت المظالم االصلية للعديد من المجندين اكثر محلية وضيقاً 

-

  :موجود على الرابط التالي وللراغبين باإلطالع على النص األصلي فه

HTTP://WWW.RAND.ORG/PUBS/MONOGRAPHS/MG892
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  المحتويات

  
  
  

  ٥  .............................................................................................الرئيسيةلنتائجا

  ٥  ................................................................  ايرانلصالحالمنطقةفيالقوىتوازنتحول

  ٨  .....................................................  والسنّيةالشيعيةبالهويةوالمعرفةالوعيالحربأبرزت

  ٨  ...................................  العربيالسياسيالحاالصحركةزخمتخفيفاوايقافعلىالحربعملت

  ٩  للحربإمتداداًواألبعدوضوحاًاألكثراألثروايرانوتركياسوريافيالمتزايدالكرديوالتحريضالهيجانيعد

  ٩  .....  الدولتينهاتينعلىواجتماعيةاقتصاديةضغوطلخلق  واالردنسورياالىالعراقيينالالجئينتدفقىأد

لتيااالحتاللقواتضدالدفاعيبالجهادللقيامساحةلهووفّرالقاعدةلتنظيممالئمةفرصةالعراقغزوقدم

  ١١  ....................................................................................  المسلمينشرفدنّست

االمريكيةالقواتضدالتكنولوجيةاالبتكاراتاستخدامفيمهارةاكثركانواالعراقيونالشيعةالمتمردون

  ١١  .................................................................................................والعراقية

  ١٢  .................................................................................  بالسياسةخاصةتوصيات

وايرانسوريابينللتوسطجيوسياسيكجسرالفريددورهاوتعزيزتركيامعالمتحدةالوالياتعالقاتتقوية-

  ١٣  ...........................................................................................  العربيوالعالم

مصالحوتسخيرروسياماحدوالىالصينمنالمسؤولةاالقتصاديةالمشاركةتشجيعسياسةفياالستمرار-

  ١٤  ...............................................  المنطقةفيواالستقراراالقتصاديالنمواجلمنالبالدتلك

معبالتعاونالمنطقةأرجاءعبرالعراقفيالقاعدةتنظيمفشلوبثالذاعةاالستراتيجيةاالتصاالتاستخدام-

  ١٥  .........................  العربيالجمهورعيونفيالجهاديةالحركةسمعةتشويهأجلمنالمحليينالحلفاء
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الشرق األوسط بعد حـرب  : تأثير العراق

  العراق

جيفـري  /جيسيكا واتكنـز /ساكايداليا دا/فردريك ويري

  روبرت جوفي/مارتيني

أعدت هذه الدراسة لصالح القوة الجوية فـي الواليـات   

مؤسسـة  /مسموح لهذه الدراسة بالنشر العـام  /المتحدة

  ٢٠١٠-راند

  

بعد مرور ما يقرب من سبعة اعـوام علـى غـزو    

العراق اصبح الشرق االوسط منطقة تعيش في تغير 

النتائج الحاصـلة فـي   مستمر ، وبغض النظر عن 

العراق فقد ادى الصراع المستمر الى رسم وتكـوين  

المشهد االسـتراتيجي المحـيط ، وسـيتم الشـعور     

  .ثيرات ذلك االمر لعقود اخرى قادمة أبت

ثيرات واسعة فـي  أوقد كان الصداء حرب العراق ت

المنطقة ، فقد اثرت تلك الحرب على العالقات بـين  

ــدين ــى ال ــدول باالضــافة ال اميكيات السياســية ال

واالجتماعية داخل الـدول ، والحسـابات المتعلقـة    

باالرهابيين والجماعات شبه العسكرية ، والتحوالت 

المتعلقة بوجهات النظر العامـة حـول المصـداقية    

وتلك التغييرات ال تبشر بخير فيما يتعلق االمريكية ، 

بأهداف الواليات المتحدة الخاصة بالشرق االوسـط  

الطويل ، ولذلك فإن فهماً افضل لكيفيـة   على المدى

استجابة دول الشرق االوسط والفاعلين مـن غيـر   

يمكن أن يساهم في جعـل   ،الدولة بشأن آثار الحرب

السياسات االمريكية تستوعب وتحتوي النتائج واآلثار 

السلبية للصراع وربما حتى تزيد من النفوذ االمريكي 

  .في المنطقة

  النتائج الرئيسية

  ل توازن القوى في المنطقة لصالح ايرانتحو

ادى ازالة نظام صدام حسين الى قلب توازن القـوى  

التقليدي في المنطقة ، ورغم ان هذا االمر لـه بعـد   

نفسي كبير اال انه كان مهماً لالنظمة العربية السنّية ، 

كان ميزان القـوى   ٢٠٠٣فحتى قيام حرب العراق 

يـران، امـا فـي    االقليمي يتضمن القوى العربية وا

الوقت الحاضر فقد تحول ذلك التوازن لصالح ايران 

على الرغم من ان االضطرابات الداخلية في ايـران  

ربما تكون قـد   ٢٠٠٩بعد االنتخابات الرئاسية عام 

قيدت قدرة ايران على المنـاورة خارجيـاً بشـكل    

اال ان ازالة نظام صدام حسين في العـراق   .ملحوظ

عازلة امام ايران بعد حـرب   والذي كان يعد منطقة

العراق قد قاد الى اثارة قلق ومخاوف الدول العربية 

فـي  ن امكانية ايران على المناورة بشكل اكبـر  أبش

وخلقـت   .من لبنان الى غزة  لشرق االوسطاوسط

االطاحة بالقائد العراقي احساساً بالضعف المتزايد في 

ر الجانب العربي مما ادى الى المبالغة فـي تصـوي  

ايران باعتبارها خطراً الى جانب حلفائها المرتبطين 

  ).٢١–١٩راجع الصفحة (                   .بها
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وتعمل ايران على اغتنام الفرص التي وفرتها حرب 

العراق ، ولكنها تواجه عقبـات اكبـر تحـول دون    

توسيع نفوذها في المنطقة اكثر ممـا هـو موجـود    

ان ايـران  ومفترض ، وال يوجد هناك شـك مـن   

استغلت وبمهارة الثغرات االستراتيجية الحاصلة في 

اعقاب غزو العراق وما نتج عن ذلك من هزة قويـة  

، ونتيجـة لتضـامن عـاملين     في النظام االقليمـي 

االرباح النفطية المتحققـة  اساسيين في ايران اولهما 

القوميـة  الى جانب النظرة  من ارتفاع اسعار النفط

، فقـد   ين يمثلهم احمدي نجادللمحافظين الجدد الذ

الى حماية لـيس فقـط    ٢٠٠٣سعت ايران منذ عام 

ثير فيه ، وانما كذلك أحدودها القريبة من العراق والت

وقد  .كيد ريادتها على الساحة االقليمية االوسع أالى ت

ها وفـوزهم فـي   ئتسارع هذا الزخم مع صعود حلفا

فوز حماس فـي غـزة واالداء المميـز    (االنتخابات 

.)٢٠٠٦لحزب اهللا ضد قوات الدفاع االسرائيلية عام 

وقد عملت تلك االحداث على تصاعد نظرة العواصم 

العربية تجاه بروز ايران وخلق انطباعاً لدى الـرأي  

) وبشكل اوسع التشـيع (العام العربي مفاده ان ايران 

٢١راجع الصفحة (هو اآلن الجانب الفائز والمتفوق 

–٢٣. (  

قيوداً اكبر على نفوذها االقليمي اكثـر  وتواجه ايران 

مما هو معروف عمومـاً ، فقـد عملـت الخسـائر     

االنتخابية لحزب اهللا في االنتخابات اللبنانيـة التـي   

، واالضطرابات الداخليـة فـي    ٢٠٠٩جرت عام 

  ٢٠٠٩ايران بعد االنتخابات الرئاسية االيرانية عـام  

، عفتهاالتقليل من فرص المناورة االيرانية واضعلى 

  .وقللت من حدود انتشارها اقليمياً 

على وجهـات النظـر االقليميـة     اًخرآوهناك مثاالً

المختلطة تجاه ايران وهو ما اصبح واضحاً وذلـك  

من خالل الدعم الذي حصلت عليـه بـين صـفوف    

  ٢٠٠٦الجماهير العربية لدورها في حرب لبنان عام 

وارتد هذا الدعم بشكل عكسي وعلى نطـاق واسـع   

نتيجة ادراك تلك الجماهير لسلوك ايران السئ فـي  

وقد اصبحت سياسة طهران فـي العـراق   .العراق

اكثر وضوحاً وتأكيداً لمواقف ايـران فـي اعقـاب    

الكشف عن دعمها لحملة جيش المهدي التابع لمقتدى 

الصدر ضد الفصائل الشيعية المعارضة ونجم عـن  

لمالكي ذلك ردود فعل مناهضة اليران داخل حكومة ا

، اما في داخل ايـران   وبين اوساط الشعب العراقي

فقد اثارت مواقف احمدي نجاد العدائية تجاه القضايا 

العربية انتقادات بين صـفوف الفصـائل االيرانيـة    

المتعددة ايديولوجياً خصوصاً في ضوء اقتصاد البالد 

  ).٢٥ص –٢٣ص(المتدهور 

إن بروز ونهوض ايران لـم يسـفر عنـه اجمـاع     

معارضة من االنظمة العربية السنّية ، فقد تضمنت لل

استجابة الدول العربية اليران آليات مثل االرتبـاط  

والوقاية وتحقيق التوازن ، وقد اسـتجابت االنظمـة   

العربية وجماهيرها لصعود وبروز ايـران بطـرق   

واشكال مختلفة ومتناقضة في كثير مـن االحيـان ،   

قضـتين عـن   ويحمل العالم العربي صـورتين متنا 

وتمثـل النفـوذ   ) السيئة(فهناك صورة ايران ، ايران

االيراني في العراق ، وتحدي ايران لالنظمة العربية 

والهوية السنّية العربية ، وهنـاك بالمقابـل صـورة    

التي تتحدى الغرب وتعارض اسرائيل ) الجيدة(ايران 

على الرغم مـن ان  (وتنتقد االنظمة العربية الفاسدة 

القيام بذلك ستكون محدودة للغاية بسبب قدرتها على 
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وجود ادراك مفاده ان حكومتها تعتبر غير شـرعية  

في ضوء االنتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتـي  

  ) .٢٨–٢٦ص(      ٢٠٠٩جرت عام 

ن الخالفات العربية أوباالضافة الى ذلك يمكن القول ب

ـ  ي حول كيفية الرد واالستجابة تجاه ايران متأصلة ف

الحاجات والضروريات الجيواسـتراتيجية المختلفـة   

للدول العربية الفردية ، والشعوب العربية التي تكون 

او تلـك  ) مثـل دول الخلـيج  (اما مجاورة اليـران  

االطراف التي تعرضت لتدخل ايراني مباشـر فـي   

هي اكثر حيطة ) مثل دول المشرق(الشؤون المحلية 

ل التي تحظى بترف ن ايران من الدوأوحذراً وقلقاً بش

وتتجه العديـد مـن الـدول    .ن ايران عالبقاء بعيدة 

العربية الى اتباع سياسة التحوط والتكيف الدراكهـا  

ان السياسات االمريكية تجاه الجمهورية االسـالمية  

غير متناسقة وغامضة ، فضالً عن الشكوك بشـأن  

ايرانية على حسابهم  –امكانية وجود مؤامرة امريكية 

ا تقدمت جهود ومساعي التقارب بين الطـرفين اذا م

  ) .٣٧-٣٦،  ٣٢-٢٨ص( 

وحتى لو كان هناك اجماع بين الدول العربية علـى  

المواجهة مع ايران فانه ال توجد في الوقت الحاضر 

اليران ، ولذلك فـان  ) ة ومعادلةموازن(دولة عربية 

النتيجة الطبيعية تتمثل في ان معظم القوى الموجودة 

: في المنطقة هي من الدول غير العربية وهي حالياً 

راجع  . (اسرائيل ، تركيا، ايران ، والواليات المتحدة 

  )٢١-١٨ص 

وقد زاد الغموض وعدم اليقين بشأن نوايا الواليـات  

تقبل الدول المحلية المتحدة وقدراتها في المنطقة من 

، وقد رافـق مرحلـة   للمساعدة من الصين وروسيا

و في العالم العربي تآكل الثقة في فوضى ما بعد الغز

الواليات المتحدة كضامن امني ، ونبـع ذلـك مـن    

ادراك مفاده تورط الواليات المتحدة فـي العـراق ،   

وينظر البعض الى هذا االمر باعتباره امراً يحد من 

القدرات االمريكية فضالً عن االستعداد للتدخل فـي  

ي رغبة اي مكان آخر ، وتمثل االثر المباشر لذلك ف

الحلفاء التقليديين للواليات المتحـدة وهـي الـدول    

العربية في النظر بجدية للحصول على المساعدة من 

القوى االخرى خارج المنطقة وابـرز تلـك القـوى    

  ) .٥٥-٥٠راجع  ص (روسيا والصين

وقد تميزت السياسة الخارجية لهاتين القوتين منذ عام 

 والمصالحوجود الباتجاه جديد يتمثل في تأكيد  ٢٠٠٣

وتبدو روسيا فاعلة ونشطة .بمنطقة الشرق االوسط 

، في تحدي مجاالت الهيمنة والنفوذ التقليدية االمريكية

نها ستكون وسيطاً اكثر توازناً على أوتزعم روسيا ب

االسرائيلية وذلـك عبـر لفتـات     –الجبهة العربية 

ولمحات رمزية مثل تعاملها وارتباطها مع حمـاس ،  

فان االمكانات الكاملـة والمطلقـة للنفـوذ     ومع ذلك

الروسي مقيدة نتيجة االرث التاريخي لموسكو فـي  

مثـل  ،المنطقة واخطاءها االسـتراتيجية المتكـررة  

قرارها اعتبار حركة االخـوان المسـلمين منظمـة    

اما بالنسبة للصـين  .) ٧٣-٦٢راجع ص  (ارهابية

م فانها تركز بشكل اكبر على أمن الطاقة وهي تهـت 

بتحقيق النفوذ في الشؤون االقليمية استناداً على البعد 

االقتصادي اكثر من البعدين السياسـي والعسـكري  

  ) .٦٢-٥٥ص (

في الوقت الذي  ،ويقترح اطار العمل الخاص بنا انه

ترحب فيه االصوات العربية بالفاعلية والنشاط الذي 
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تبذله موسكو وبكين ضد الهيمنـة االمريكيـة غيـر    

االنظمة العربية ترى ان تقديم المساعدة ، فان المقيدة 

الروسية والصينية هي وسيلة مكملة وال تحل محـل  

  .نظام االمن التقليدي بقيادة الواليات المتحدة

أبرزت الحرب الوعي والمعرفة بالهوية الشيعية 

  والسنّية

وقد ابرزت الحرب الوعي والمعرفة بالهوية الشيعية 

كثير من االحيـان عملـت   والسنّية ، ومع ذلك وفي 

االنظمة على استغالل تلك الوالءات لتشويه سـمعة  

المعارضين وايقاف النفوذ االيراني ، وقـد تـرددت   

اصداء وانباء انزالق العراق نحو الصراع الطـائفي  

داخل عدد من الدول في المنطقة ، وهو  ٢٠٠٦عام 

ما خلق ضغوطاً جديدة على االنظمة فضالً عن اذكاء 

وعلى الرغم من ان التهديـد  االجتماعية ،  التوترات

بامتداد وانتشار القتال بشكل مباشر لم يتحقـق اال ان  

الشيعية واالنقسامات العشائرية  –االنقسامات السنّية 

قد اتسعت وازدادت كأشكال من الهويـات الفرعيـة  

ثـار تلـك   آ، ويمكن رؤيـة  ) ٩٢-٨٨راجع ص  (

اً وقوة في الحرب في هذه المنطقة بشكل اكثر وضوح

كيان سياسي فاسد ) او(الدول التي تتسم بالسطوية و 

الكويـت   .) البحرين ، العربية السعودية ، لبنان ( 

حالة مهمة تمثلت في بروز الثقافة السياسية القائمـة  

على الليبرالية والمشاركة وهو ما عمل على التخفيف 

ثار السلبية لتلك الحرب على العالقات السـنّية  من اآل

  ) .٨٨-٨٥،٨٣-٧٧راجع  ص ( شيعية ال

وقد جاءت التحـذيرات المتعلقـة بتزايـد النشـاط     

والفاعلية الشيعية من االنظمة التي لـديها مخـاوف   

ن االنفعاالت الشيعية مثل مصر واالردن، أضئيلة بش

وتوضح هذه الديناميكية الفائدة السياسـية للتـرويج   

وفـي  لة الطائفيـة ،  أبعامل الخوف فيما يتعلق بالمس

العديد من الحـاالت اسـتغل الحكـام السـلطويون     

واالستبداديون بمهارة الخوف من صعود الشيعة من 

اجل تشويه وتقسيم المعارضة السياسية على طـول  

الخطوط الطائفية ، ومواجهة الدعم الشعبي االيراني 

ويصـور هـؤالء الحكـام انفسـهم     ، في الـداخل  

حيدة ضـد  باعتبارهم الجهات والمناطق العازلة الو

الفوضى وعدم اليقين والغمـوض التـي اطلقتهـا    

  ) .٨٤-٨٣راجع ص ص (الحرب

عملت الحرب على ايقاف او تخفيف زخم حركة 

  االصالح السياسي العربي

وقد عملت الحرب على ايقاف او تخفيف زخم حركة 

ادركـت االنظمـة   االصالح السياسي العربي ، وقد 

فـي العـراق    العربية ان الحيرة واالرباك االمريكي

والتركيز الالحق على ايران قـد منحتهـا فرصـة    

وجنباً الى جنـب  ، الرجاء موضوع التحرر الداخلي 

مع التوترات الطائفية فقد انتجت الحـرب توقفـاً او   

تراجعاً للتقدم الحاصل في مجال االصالح خالل فترة 

 .ما بعد الحادي عشر من ايلول وجعلته غير مكتمالً

شات التي جرت بين مؤسسة رانـد  وقد اسفرت المناق

والنشطاء واالصالحيين في منطقة الخليج والمشرق 

كـان   ٢٠٠٣ن عام أراء بالعربي عن توافق في اآل

نقطة تحول بالنسبة لالصالح مـع شـعور الحكـام    

 بانخفاض االهتمام االمريكـي السلطويين والمستبدين 

والعودة الـى اتبـاع اسـلوب    في شؤونهم الداخلية 

وهو اسلوب وسياسـة  (توازن مع ايـران وسياسة ال

وفـرت االجـراءات   ، وبالمقابـل  ) الحرب الباردة
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الوقائية الخاصة بمكافحة االرهاب ضـد الجهـاديين   

العائدين ذريعة لشن حملة لتفتيش واعتقال الخصـوم  

  ) .٨٣-٨٠راجع ص ص (السياسيين في الداخل

وفي حاالت عدة اظهرت الحـرب زيـادة التسـامح    

لحكام الذين ال لمن الرأي العام العربي   وحتى الدعم

هم ، وهم ال زالـوا  ءياً كانت اخطاأيحظون بشعبية 

،  بدالً من خيار المجهـول مفضلين من قبل الشعوب 

وقد ينبع هذا االمر من تدهور وانخفاض الديمقراطية 

الذي تم ) المشروع االمريكي(ويتمثل ذلك في صورة 

لقاء اللوم على إتم ، وتنفيذه في العراق بشكل قسري 

هذا االمر في زرع بذور الفتنة واقحام الـبالد فـي   

  ) .١٠٣-١٠٢راجع ص (اعمال العنف الطائفية 

يعد الهيجان والتحريض الكردي المتزايد في 

سوريا وتركيا وايران األثر األكثر وضوحاً 

  واألبعد إمتداداً للحرب

ويعد الهيجان والتحريض الكردي المتزايد في سوريا 

تركيا وايران االثر االكثر وضوحاً واالبعد امتـداداً  و

 ٢٠٠٣ادى قيام غزو العـراق عـام   للحرب ، فقد 

واالندفاع الالحق لالكراد العراقيين نحو الفيدراليـة  

الى تحريك وتنشيط الفاعلية الكرديـة فـي الـدول    

، فضالً عن االلهام والدعم الملموس مثـل   المجاورة

اثارت بعض االحداث مثل  وقدمن ، مناطق المالذ اآل

انتخاب زعيم االتحاد الوطني الكردسـتاني جـالل   

الطالباني رئيسـاً للعـراق وتوقيـع قـانون االدارة     

االنتقالية الشغب بين صفوف االكـراد االيـرانيين ،   

ووقعت انتفاضة حقيقية في سوريا خلّفـت اربعـين   

وقد حظيت الجماعات الكردية العنيفـة مثـل   .قتيالً 

ال الكردستاني في تركيا وحـزب الحيـاة   حزب العم

الحرة في كردستان بملجأ ومالذ متزايد فـي شـمال   

العراق خالل فترة ما بعد الغزو وهـو مـا فـرض    

تهديدات جديدة على االستقرار الداخلي فـي تركيـا   

، وهذا التحدي الجديد قد عمل على تحفيـز  وايران 

 العواصم الثالثة دمشق وانقرة وطهران ودفعها الـى 

،  التعاون والتنسيق فيما بينها استخباراتياً وعملياتيـاً 

وهو ما سيعقد من مهمـة الدبلوماسـية االمريكيـة    

الخاصة بإبعاد سوريا وإخراجها من الفْلك االيرانـي  

وفي تركيـا  .واحداث تعاون تركي فعال ضد ايران

نجد ان اآلثار مثيرة للقلق بشكل خاص الن النشـاط  

الكردستاني يهـدد بتقـويض   المكثف لحزب العمال 

العديد من المكاسب التركية التي حصلت في اآلونـة  

االخيرة خصوصاً في مجال حقوق االنسـان ، وقـد   

يصل االمر الى حد تخريب جهودها في االنضـمام  

  ) .٩٥-٩٢راجع  ص (الى االتحاد االوربي

أدى تدفق الالجئين العراقيين الى سوريا 

خلق ضغوط اقتصادية واجتماعية واالردن  ل

  على هاتين الدولتين

وقد ادى تدفق الالجئين العراقيين الذين يصل عددهم 

الى مليوني الجـئ فـي سـوريا واالردن حسـب     

التقديرات الى خلق ضغوط اقتصادية واجتماعية في 

وربما يؤدي االستياء الشعبي الناتج هاتين الدولتين ، 

تحدي االستقرار فـي  والتغييرات الديموغرافية الى 

وقد خلقت حـرب  ،  كال البلدين على المدى الطويل

العراق االزمة االكبر لالجئين في الشرق االوسط منذ 

، وقد تؤثر  ١٩٤٨االسرائيلية عام  –الحرب العربية 

والى درجة (سلباً على االستقرار في االردن وسوريا 

امـا علـى المـدى     .على المدى البعيد ) اقل لبنان
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ر فان التحدي الذي يفرضه الالجئون لم يتحول القصي

الى خطر امني للدرجة المتوقع لها ، وقـد اشـارت   

ثـار االيجابيـة   ثيرات واآلأبعض الدراسات الى الت

المتمثلة في ضخ رأس المال مـن قبـل الالجئـين    

العراقيين من ذوي الطبقة الوسطى في االردن بعـد  

لمساكن الحرب وهو ما ادى الى ازدهار العقارات وا

في االردن خالل تلك الفترة ، ومـع نفـاذ المـوارد    

لهؤالء الالجئين فان الوضع بالنسبة لهم اصبح اكثر 

قتامة خصوصاً فيما يتعلق باولئك االشـخاص غيـر   

القادرين على ايجاد عمل قانوني ويتحملون في الوقت 

وقد اصـبحت  ذاته تكاليف عالية للسكن والمعيشة ، 

نساء مشـاكل كبيـرة ومهمـة    الدعارة واالتجار بال

، وبالرغم من ذلـك لـم يقـم     خصوصاً في سوريا

الالجئون العراقيون بنقل العنف السياسي والطـائفي  

الموجود في العراق الى البالد المجاورة ، ويبدو ان 

معظم الالجئين العراقيين في الدول المجاورة اكثـر  

اهتماماً بموضوع البقـاء والعـيش مـن موضـوع     

  .قرار في البلدان التي تستضيفهم زعزعة االست

ومع ذلك يوجد هناك اتجاه قوي لجعل الالجئين كبش 

فداء ، اذ يتحمل الالجئون اللوم بشكل متزايد بسـبب  

تناقص الوقود والبطالة والتضخم ونقص المسـاكن ،  

وقد يمتد التأثير على المدى البعيد ليشكل ضغطاً على 

البالد لتقليـل   االنظمة من قبل المكونات الرئيسية في

، وقد عملت  الخدمات بالنسبة للعراقيين او الحد منها

الحكومتين االردنية والسورية بالفعل علـى تشـديد   

سياستيهما ، وقامت االردن بـاغالق ابوابهـا امـام    

الالجئين الجدد ، وبعد ضغوط دولية كبيرة تم السماح 

لالطفال بالذهاب الى المدرسة فـي بعـض الـدول    

، ولكن القلّة ) ما في ذلك االردن وسورياب( المضيفة 

فقط من االطفال هم من ذهبوا الى المدارس بسـبب  

باء من ان يؤدي ذلك التى تعريض وجودهم خشية اآل

غير القانوني او شبه القانوني في البالد الى الخطـر  

والن الكثير من االطفال يعملون بشكل غير قـانوني  

  .سرهم مين المعيشة والسكن ألألت

ناك اتجاه آخر مثير للقلق يتمثل في وجود العديـد  وه

من العراقيين العاطلين عن العمل ممن هم في سـن  

الجامعة وهو ما يجعلهم عرضة للتجنيـد مـن قبـل    

، وتشير ازمات اللجوء السابقة فـي   السلفية الجهادية

المنطقة والعالم الى ان الفقر واالستياء يمكنهمـا ان  

ن المشردين وسكان البلد يعمال على تغذية التطرف بي

ثيرات مستقبلية علـى  أالمضيف ، وقد تكون هناك ت

التركيبة السكانية داخل المناطق الحضرية في حالـة  

ولذلك تجنبـت   .استقرار الالجئين في تلك المناطق 

مؤسسات مثل  ةالحكومتين السورية واالردنية بناء اي

المدارس والمستشفيات والعيادات الطبية والمخيمات 

منـع تكـرار تجربـة    لعراقيين تحديداً مـن اجـل   ل

بعـض المنـاطق   ، اال ان  المخيمات الفلسـطينية 

الحضرية اصبحت عراقية من حيث شخصيتها وحّل 

العراقيون محل السكان المحليين ، وربما يعمل ذلـك  

  .على زرع بذور الشقاق في المستقبل 

وعالوة على ذلك اذا ما ادى عدم االسـتقرار فـي   

قبالً الى تدفق الالجئين العراقيين مجـدداً  العراق مست

الى سوريا واالردن فانه من غير المحتمل ان تقبـل  

الدولتان هؤالء الالجئين الجدد مثل ما فعلـت حتـى   

الوقت الحاضر حتى ال تتطور مخيمـات الالجئـين   

ووجود حالة شتات كبيرة للعراقيين الى بشكل كبير ، 

يـؤدي الـى   جانب استمرار الصراع في العراق قد 
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انتشار الصراع نحو الدول المجاورة التي يعيش فيها 

، وقد يتم تجنيد الذين يعيشون في الخارج  العراقيون

لتقديم الدعم الى الجماعات العراقيـة او اسـتخدامهم   

الغراض القتال او تشكيل جماعـات ضـغط لـدفع    

الحكومات من اجل تقديم المساعدة الى المقـاتلين ،  

المخيمات فان تلك المخاطر ستزداد  واذا ما تم انشاء

وقد تصبح مخيمات الالجئين المصدر الرئيسي لتجنيد 

المتشددين للقتال واثارة القالئل وعدم االستقرار فـي  

  ) .١٠١-٩٥راجع  ص ()مثل لبنان(حاالت اخرى 

قدم غزو العراق فرصة مالئمة لتنظيم القاعدة 

ات ووفّر له ساحة للقيام بالجهاد الدفاعي ضد قو

  االحتالل التي دنّست شرف المسلمين

وقد حملت الحرب معهـا نـداءاً عالميـاً لمقاومـة     

ل ذلك االمـر عامـل جـذب لتجنيـد     االحتالل ومثّ

اال ان التكتيكات البغيضة لتنظيم القاعـدة   ،الجهاديين

في العراق قد عملت على تقويض هذا النداء ، وقدم 

وفر لـه  غزو العراق فرصة مالئمة لتنظيم القاعدة و

ساحة للقيام بالجهاد الدفاعي ضد قوات االحتالل التي 

دنست شرف المسلمين حتـى وان كانـت المظـالم    

  .االصلية للعديد من المجندين اكثر محلية وضيقاً 

وفي الوقت الذي حظي فيه بتقدير الجمهور العربـي  

وتم دعم وسائله واساليبه من قبل وسائل االعـالم اال  

ابـو مصـعب   دة فـي العـراق   ان امير تنظيم القاع

س المال هـذا مـن   أقد عمل على تبديد ر الزرقاوي

خالل الدعاية السلبية التي تم انشاؤها عـن طريـق   

تكتيكاته البغيضة وعلى وجه الخصـوص تـداعيات   

ثيرات تفجيرات فنادق عمان لدى الرأي العـام ،  أوت

والسكان الذين هتفوا سابقاً لتنظيم القاعدة من بعيـد  

ضدها عندما اخذوا يعانون من موجة اعمـال  انقلبوا 

العنف بشكل مباشر كما هو الحال مع المملكة العربية 

السعودية واالردن او عندما اُجبروا على العيش فـي  

اطار برامجها االجتماعية الخانقـة مثـل االنبـار ،    

ي العام لم أييد الرأورغم ان هذا التراجع في دعم وت

من الجهاديين اال انه  يوثر بشكل كبير على المجندين

ز من قدرة االنظمة المجـاورة علـى اسـتيعاب    عز

والتخفيف من تهديد المحاربين العائدين من الجهـاد  

  ) .١٢٦-١٠٦راجع  ص (في العراق 

المتمردون الشيعة العراقيون كانوا اكثر مهارة 

في استخدام االبتكارات التكنولوجية ضد القوات 

  االمريكية والعراقية

ت المتمردون الشيعة كفاءة عالية في استخدام وقد اثب

االبتكارات واالبداعات التكنولوجية ضـد الواليـات   

، اال ان  نتيجة تدريب قوة القدس االيرانيـة المتحدة 

االمكانية لقيام هجرة واسعة النطاق قد تم التحكم بها 

وقد تركز الكثير من االهتمام فيما من قبل طهران ، 

نتشار االرهابي على الجهـاديين  يتعلق باالمتداد واال

اال ان المتمردين الشيعة العراقيين كانوا فـي   السنّة

الواقع اكثـر مهـارة فـي اسـتخدام االبتكـارات      

وقـد  التكنولوجية ضد القوات االمريكية والعراقية ، 

استفادت هذه المجموعات من الصالت واالرتباطات 

دس الخارجية القوية مع حزب اهللا اللبناني وقوة الق

، وقد اتهمت القوات  التابعة للحرس الثوري االيراني

االمريكية حزب اهللا اللبنـاني بتـدريب المتمـردين    

العراقيين على تقنيات االجهزة المتفجـرة ونصـب   

الكمائن وتطوير التقنيات ونقل التكنولوجيـا والتـي   

تدرب عليها حزب اهللا في حربه ضد قوات الـدفاع  
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.ينات من القرن الماضي االسرائيلية خالل عقد التسع

عملت قوات القدس االيرانية علـى  والى جانب ذلك 

على استخدام المقذوفات  تدريب المتمردين العراقيين

المضادة للدروع وقذائف الهـاون والتـي اخترقـت    

المدرعات االمريكية وتحـدت الـدفاعات االفضـل    

  .للقواعد الجوية التابعة للتحالف وغيرها من المرافق 

رت شبكة عمل دائرية مع قيام المجموعـات  وقد ظه

الشيعية بتطبيق واستخدام تقنيات حزب اهللا واالستفادة 

من ممارسات وتطبيقات حزب اهللا وقوة القدس فيمـا  

، ومن ثم نقل الـدروس مـن   يتعلق بساحة المعركة 

جديد الى معسكرات التدريب الخاصة بقوة القـدس  

قاً الـى  داخل ايران ، ويتم ارسالها فيما بعـد شـر  

ولكن رغم ذلك فان إمكانية حصول انتشار .طالبان

واسع النطاق وبشكل غير مـنظم لتلـك التكتيكـات    

والتقنيات واالجراءات ليست متوفرة بسبب حساسية 

وتـوفير  ) الخطوط الحمراء(ايران من عبور بعض 

ذريعة للواليات المتحدة من اجل مهاجمة ايران بشكل 

،  ماهير العربية ضد ايرانعلني او اثارة استفزاز الج

كما هو الحال في العراق بعد اعمال العنـف التـي   

من قبل جـيش المهـدي    ٢٠٠٨وقعت منتصف عام 

التابع لمقتدى الصدر والميليشيات المنشقة عنه والتي 

-١٢٦راجـع  ص  ) (بالمجموعات الخاصة(تعرف 

١٣٤. (  

  توصيات خاصة بالسياسة 

هـات الناشـئة   من خالل مراجعة وتحليل تلك االتجا

والــديناميكيات واخــذها بنظــر االعتبــار ، نقــدم 

التوصيات التالية للتخفيف من حدة التهديدات الناشئة 

وتحسين موقف الواليات المتحدة من اجـل اغتنـام   

  ) .١٥٧-١٥٢راجع  ص (الفرص غير المتوقعة 

اتباع اسـتراتيجية أمـن إقليميـة بالنسـبة     -

ات المحليـة  للواليات المتحدة، تـدرك االفضـلي  

للتحوط والتي تبحث في تشجيع سلوك ايرانـي  

  اكثر ايجابية

وفق مضامين التكيف مع التحـوالت االسـتراتيجية   

ير االيراني المتنامي في أخصوصاً بالنسبة للنفوذ والت

الواليات المتحدة تواجه تحدياً الشؤون االقليمية ، فان 

يتمثل في وجود حلفاء اقليميـين يهتمـون بـالتحوط    

وحتى التوافق واالستيعاب مـع ايـران اكثـر مـن     

، وال شك ان الحلفاء االقليميين العرب  التوازن معها

قلقة مـن ايـران وتكرههـا    ) خصوصاً الحكومات(

. ال تعاديها بشكل مباشر وعلني وال تستفزها ولكنها 

وفي الواقع فان العديد من حلفائنا القريبين وخصوصاً 

لتوسيع صالتهم وروابطهم تركيا وجدوا اسباباً جديدة 

مع طهران في االعوام التي تلت حـرب العـراق ،   

وينبغي على السياسة االمريكية االبتعاد عن المساعي 

والجهود المبذولة لتشكيل تحالف اقليمي من المعتدلين 

علـى سـبيل المثـال دول    (العرب مناهض اليران 

من اجـل  ) مجلس التعاون الخليجي واالردن ومصر

  .فوذ االيرانيمواجهة الن

ومثل هذا التحالف غير واقعي وقـد يـأتي بنتـائج    

عكسية ويثير ردود فعل من قبل المتشددين االيرانيين 

في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعد التـوترات  

االقليمية وانتشار الطائفية الداخلية بشكل لم يسبق له 

والتركيز على الـدول العربيـة وخصوصـاً    .مثيل

وجعلها حصناً ضد ايـران يسـئ قـراءة    السعودية 
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وفي الوقت الذي ينبغي . القدرات والمصالح االقليمية

فيه على الواليات المتحدة اظهار استمرارها بـدعم  

الحلفاء االقليميين الرئيسيين مـن خـالل اسـتمرار    

انشطة وفعاليات التعاون االمني ، فان هكذا تعـاون  

خلق انطبـاع  ينبغي ان يظل منخفضاً وثنائياً لتجنب 

بأن الواليات المتحدة تحاول ايجاد وانشاء منظمة أمن 

جماعي واسعة النطاق ضد ايران على غرار الحرب 

  .الباردة 

اكتشاف اجراءات االمـن متعـدد االطـراف    -

  واجراءات بناء الثقة بين ايران وجيرانها

بامكان الواليات المتحـدة االنخـراط فـي الجهـود     

امنية اقليمية متعددة االطراف المبذولة النشاء هياكل 

، وتركز تلك الهياكل  تترك الباب مفتوحاً امام ايران

على تدابير بناء الثقة والحوار فـي المجـاالت ذات   

االهتمام المشترك مثل مكافحة االرهاب ، المخدرات، 

و تتضــمن  .االتجـار بالبشــر واالمـن البحــري   

الحوارات الخاصة باالمن االقليمـي فيمـا يخـص    

وبامكـان  ،  مسؤولي القوة الجويةفراد العسكريين اال

تلك الحوارات السماح بتخفيف التصورات المتعلقـة  

بالتهديدات وتجنب الصراعات غيـر المقصـودة ،   

وبامكانها كذلك فتح خط اتصال غير مباشـر بـين   

ايران واسرائيل لتجنب مواجهـة عسـكرية غيـر    

 مقصودة ، خصوصاً في حالة بقاء القدرات النوويـة 

وعلى الرغم مـن ان اشـتراك    .االيرانية غامضة

ايران في المناقشات والمحادثات االمنية االقليمية امر 

المتنـازع   ٢٠٠٩غير محتمل في اعقاب انتخابـات  

مثل تلـك الخيـارات ينبغـي ان يـتم     عليها اال ان 

تطويرها وان تكون متوفرة ومتاحة عندما تتحسـن  

ا جرت تلـك  واذا م.الظروف السياسية في ايران

الحوارات دون ان تقود الى تغييـر فـي السـلوك    

االيراني فان الواليات المتحدة ستسـتمر بالحصـول   

عن صنع القرار االيراني فضـالً   على لمحات مهمة

عن الحصول على دعم اقليمي ودولي اكبر التخـاذ  

واذا ما نجحـت   .اجراءات اشد صرامة ضد ايران

ـ  ود الـى تعزيـز   تلك الحوارات فان بامكانها ان تق

التعاون االمني وخلق بيئة امنية اقليمية اقل تهديداً ، 

  .وتقليل نشوب صراع مسلّح 

تقوية عالقات الواليات المتحدة مع تركيا -

وتعزيز دورها الفريد كجسر جيوسياسي للتوسط 

  بين سوريا وايران والعالم العربي

خر على المسـتوى االقليمـي   آهناك اهتمام وتركيز 

في الحاجة الى تقوية وتعزيز العالقـات بـين   يتمثل 

وبامكان تركيا ان تعمـل  الواليات المتحدة وتركيا ، 

كجسر من اجل تحسين العالقـات وتعـديل سـلوك    

مثلمـا ذكـر   (الخصوم الحاليين مثل ايران وسوريا

سابقاً فقد تعززت عالقات تركيا مع كال البلدين بسبب 

زعـة  المخاوف واالهتمامـات المشـتركة مـن الن   

االنفصالية الكردية واالعمال االرهابية داخـل تلـك   

وقـد اظهـرت    .) البلدان في اعقاب حرب العراق

القيام بدور الوساطة االقليمية في اهتماماًتركيا بالفعل 

عن طريق تسهيل الحوار غير المباشر بين اسرائيل 

وينبغي على الواليات المتحدة تشجيع مثـل  وسوريا 

نا باستخدام نهج ءمن الزام حلفا وبدالً.هذه الجهـود 

االحتواء ينبغي علينا عـرض ومراجعـة عالقـات    

الحلفاء االقليميين مـع دول مثـل ايـران وسـوريا     
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باعتبارها فرصة وتقوية وتفعيل ادوارها الى اقصـى  

  .حد ممكن 

تقدم المصالح التركية في شمال العـراق والـروابط   

فرصـة  االقتصادية الممتدة لتركيا مع شمال العراق 

.للمساعدة في الجهود االمريكية العادة بناء العراق 

وفي الواقع وعلى عكس الدول العربيـة المجـاورة   

للعراق ، فقد اثبتت تركيـا انهـا اكثـر اسـتعداداً     

للمساهمة في استقرار العراق واعادة اعماره رغـم  

انها ومثل غيرها مـن الـدول المجـاورة للعـراق     

ينبغـي علـى   ذلك عارضت قيام الحرب ، ونتيجة ل

القوة الجوية االمريكية االستمرار في مساعدة القوات 

التركية في مجال مكافحة االرهاب شـمال العـراق   

وزيادة نشاط وفعاليات التعاون االمني والتدريب مع 

وفي ضـوء البيئـة الحاليـة     .سالح الجو التركي 

التعاون االمني بـين الواليـات   المتسمة بالتهديد فان 

ركيا اكثر اهمية وحيويـة مـن التعـاون    المتحدة وت

  .االمني مع حلفاء الواليات المتحدة من الدول العربية

االستمرار في سياسة تشجيع المشاركة االقتصادية -

المسؤولة من الصين والى حد ما روسيا وتسخير 

مصالح تلك البالد من اجل النمو االقتصادي 

  واالستقرار في المنطقة

تجنب ردود غي على الواليات المتحدة في السياق ذاته ينب

من قبل الصين او روسيا ولنفوذهما  الفعل المثيرة للذعر

ثيرهما في المنطقة خصوصاً فيما يتعلق بالنشـاطات  أوت

تكمل المصـالح  الن العديد من تلك االنشطة  ،االقتصادية

فعلى سـبيل   .بدالً من ان تحل محلها  االقليمية االمريكية

حة قوية لكل من الصـين والواليـات   هناك مصلالمثال 

المتحدة في خلق نظام امني اقليمي مستقر يعمـل علـى   

وينبغي ،  تأمين تدفق النفط والغاز الموجودين في المنطقة

على السياسات االمريكية التمييز كذلك بين سعي القـوى  

الخارجية الى تأمين مصالحها االقتصادية والمحـاوالت  

ام االقليمـي نحـو التعدديـة    االكثر عدائية لتحريك النظ

القطبية والذي يمثل مصدر القلق االكبر في حالة روسيا 

  .اكثر من الصين 

تشجيع االنظمة العربية على تبني االصالح السياسي -

كجزء من حملة طويلة االمد لمكافحة التطرف وضـمان  

فاعلية وكفاءة ومقدرة الشركاء الرئيسـيين للواليـات   

  المتحدة

ثار الحرب داخل الدول االقليميـة  آف من من اجل التخفي

ينبغي على السياسة االمريكية التركيز علـى  الرئيسيية ، 

ضمان عدم استغالل االنظمة الحاكمة لقواهـا الجديـدة   

 ئ في شن حملة للقضاء على المعارضة الداخليةيبشكل س

، وينبغي عليها اتخاذ تدابير واجراءات لمنـع اضـعاف   

مـع كافـة   (ل الى دول فاشـلة  الدولة ومنعها من التحو

تـوفير  : المشاكل المصاحبة لهذا االمر والتي تتضـمن  

المأوى للمتطرفين ، خطر انتشار االسـلحة النوويـة ،   

امكانية كبيرة لحصول انتهاكـات فـي مجـال حقـوق     

انه ينبغي على السياسة االمريكيـة   ويبين ذلك. )االنسان

بة على استمرار ادراك اآلثار االمنية بعيدة المدى المترت

، كما ينبغي عليها تجنب وضع االصالح االقليمي  القمع

تحت النار حتى وان انتقل التركيز من اقامة االنتخابـات  

  .الى تعزيز وتقوية المؤسسات والممارسات الديمقراطية 

تقديم المساعدة االمريكية الى الالجئين العراقيين -

االقليمـي   والتشجيع على القيام بالمزيد من التعاون

للتخفيف من آثار عدم االستقرار الناجم عن تـدفق  

  هؤالء الالجئين

يقوم الالجئون العراقيون بالضغط على البنـى التحتيـة   

الداخلية لكل من االردن وسـوريا خصوصـاً انظمتهـا    

والتداعيات السياسية طويلة االمـد لمجتمـع   التعليمية ، 



التحدي الصهيوين            )٢٢٠(مراكز األحباث اإلستراتيجية العراق يف            التحدي االمريكي

alkashif.org: عنوان األلكتروين للمركزال

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ١٥من ١٥                                   ٢٠١٠- نيسان

ها يمكن ان الالجئين العراقيين ال تزال غير واضحة ولكن

تكون عامالً مهماً لزعزعة االستقرار بالنسـبة للحلفـاء   

، وبدالً من تجاهـل حجـم هـذه     الرئيسيين مثل االردن

على سبيل المثـال  (المشكلة بسبب الحساسيات السياسية 

ترفض الحكومة االردنية استخدام مصطلح الجئ وتفضل 

استخدام مصطلح الضيوف الن االخير يفترض في نهاية 

ينبغي على الواليـات  ، فانه )اف العودة الى العراقالمط

المتحدة معالجة هذا التحدي االقليمي الجديد في المنطقـة  

بفاعلية ، وبامكانها االستمرار في بذل الجهود لتـوطين  

) بما في ذلك الواليات المتحدة(العراقيين في دول اخرى 

، ويمكن للواليات المتحدة تقديم مسـاعدة ماليـة مهمـة    

، لتحسـين  ) صاً من حلفائها في الخليج العربـي خصو(

ظروف السكن وفرص التعليم فـي كـل مـن سـوريا     

ـ  .واالردن ثير علـى التنميـة   أويمكن لهكذا سياسات الت

السلبية واالزمة االنسانية عن طريق تحسين البنية التحتية 

واحتياجات التنمية االنسانية في الدول العربية الرئيسـية  

تطرف المستقبلي والتحـديات بالنسـبة   لامكانية إوتقليل 

  .لالنظمة الصديقة 

استخدام االتصاالت االستراتيجية الذاعة وبث فشل -

تنظيم القاعدة في العراق عبر أرجاء المنطقة 

بالتعاون مع الحلفاء المحليين من أجل تشويه سمعة 

  الحركة الجهادية في عيون الجمهور العربي

ة على مدى االعـوام السـتة   االتجاهات االرهابية الناشئ

الماضية تقترح اقامة عدد مـن االعمـال واالجـراءات    

مـن  السياسية الخاصة بالسياسة االمريكية والتي يمكنها 

وينبغـي علـى    .تعزيز الفرص امام النفوذ االمريكـي  

الواليات المتحدة استغالل الفشل الذي لحق بتنظيم القاعدة 

العشائر السـنّية  بالنسبة للبعض من جمهوره ، وباالخص 

والجماعات االسالمية القومية ، وينبغي القيام بعملية تبادل 

افضــل للمعلومــات االســتخبارية االقليميــة ، وتتبــع 

المشاركين في حرب العراق من المتطرفين والمجاهدين ، 

وهذه االجراءات والخطوات امر . وتحديد شبكات التجنيد 

ي اتبـاع  ضروري ومهم من اجل تقليل فرص القاعدة ف

وتشـمل االجـراءات    .اساليبها الوحشية فـي العـراق   

االخرى العمل على تشجيع وزيادة مشاركة المـرأة فـي   

االجهزة االمنية االقليمية للقيام بعمليات تفتـيش خاصـة   

االنتحاريـات  ببالنساء في ضوء االتجاه المتزايد المتمثل 

واعادة تركيز الجهود على الشبكات والخاليـا الشـيعية   

مسلحة خارج العراق مثل نقل تكتيكات وتقنيـات قـوة   ال

القدس التابعة للحرس الثوري االيرانـي الـى الشـيعة    

العراقيين المتمردين باالضافة الى اجراءات حزب اهللا في 

  .لبنان

إعداد وتهيئـة القـوة الجويـة االمريكيـة لتحمـل      -

مسؤوليات جديدة في االستراتيجية االمريكية لمرحلة ما 

  عراقبعد ال

عقاب حـرب  أتتطلب التهديدات والفرص الموجودة في 

الخيارات االستراتيجية العراق سلسلة واسعة ومتصلة من 

فعلـى   .تعمل القوة الجوية على توفيرها بشكل فريـد  

سبيل المثال سيتطلب التحدي االيراني ان تتبنى السياسة 

االمريكية توازناً جديداً ما بين الردع ، وطمأنة الحلفـاء  

 والمتـدرج  المحـدود  وحتى امكانية االرتبـاط المحليين 

عسكرياً مع ايـران، وسـتكون عوامـل االسـتخبارات     

والمراقبة واالستطالع ذات اهمية كبيرة للتخفيـف مـن   

وينبغـي ان   .وجود االرهابيين وابعادهم عـن العـراق   

تستخدم استراتيجية االرتباط االقليمي الخاصـة بـالقوة   

العسكرية المحلية علـى احتـرام    الجوية لتشجيع القوات

كجـزء مـن   ، المجتمع المدني ودعم ثقافة سياسية حرة 

    .من اقليمي طويل االمد وجهة نظر اكثر شموالً أل


