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  مبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتني
  

وبعد مرور حوايل "  يف مراكز األحباث اإلستراتيجيةالعراق"مبناسبة صدور العدد اخلمسون من سلسلة 
 هذا -السنة على بداية هذا اجلهد املستمر واملتواصل للتواصل مع العقل والفكر اإلستراتيجي األمريكي 

مركز الكاشف للمتابعة  يطلق -اجلهد املتواضع الذي يشكل اخلطوة األوىل يف مسرية األلف ميل
  :تني مبادروالدراسات اإلستراتيجية

 وإستطالع األفكار مبعرفة آراء كل من تابع عن كثب هذه السلسلة اإلستراتيجيةاألوىل تتعلق 
واإلنطباعات اليت تشكلت خالل العام املنصرم، والغرض من هذا اإلستطالع هو حتسني األداء وزيادة 

 التقارير اإلستراتيجية  إصدارالتأثري والفائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطوة التالية اليت رمبا ستكون
، واليت ستقوم على مسح شامل ألهم مراكز التفكري األمريكية خاصة ومن مث اليومية والشهرية والفصلية

. تلخيص أهم وأخطر اإلصدارات والتعليق عليها وحتليلها وتفسريها بشكل يومي وشهري وفصلي وسنوي
 اجملال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات وسوف لن تكون هناك أسئلة حمددة  يف هذا اإلستطالع لترك
  .واألفكار بشكل واسع

، وطبيعي أنه بدون هذا الدعم اجلدي من قبل محلة جلمع التربعات والدعم املايلوالثانية تتعلق بإطالق 
املهتمني بالشأن العام واملتابعني للشؤون اإلستراتيجية الميكن هلذا اجلهد أن يستمر وأن خيطو خطوات 

  . األمام، وأن يؤدي دوره ورسالته بشكل كامل ومؤثركبرية اىل

  :وميكن التواصل مع املركز من خالل املوقع األلكتروين على اإلنترنت

www.alkashif.org
 

 
  

 
  

  

  

http://www.alkashif.org/
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مركز جافي للدراسات االستراتيجية التابع لجامعة تل       ر في موقع     منشو لتقيم استراتيجي  في هذا العدد ترجمة   

  المبكـر   حاب االمريكي نساإلالفشل و  السلبية والمخاطر المحتملة الناتجة من       اآلثارفيه الى    والذي يتطرق    ابيب

  . من خالل وجهة النظراالسرائيليةمن العراق

، ويجـب ان     وآفاقهـا  طريقة التفكيراالسرائيلية ان ترجمة هذا التقييم االستراتيجي توفر فرصة للتعرف على          

 اللوبي الصهيوني  وتأثير ضغوط    ما قيل عن العالقة بين قرار غزو العراق واستعجاله        في هذا المجال    الننسى  

   .انطوني زيني والجنرال فرنسيس فوكوياما هي تصريحات االقوال واشهر هذه في الواليات المتحدة،

  

ماذا يمكن ان تكون :  الفشل امرممكن، فإنها تثير السؤال – نتيجة –وطالما ان سيناريو االنسحاب

  العواقب ؟
 

 حرب أهلية : ان انسحاب قوة التوازن األمريكية قد يعني عدة تطورات بالغة األهمية،في العراق

) الوضع الراهن بحكم رسمياً او (  التجزئة ،)بضمنها التدخل األجنبي ( طويلة األمد ، لبننة العراق 

انعكاس للوضع الذي كان في ( لقطر ، او اضطهاد شامل لألقلية السنية من قبل األغلبية الشيعية ل

  ) حكم صدام 
 

 توسع الحكم الذاتي الكردي بالقوة ، باستحسان ،مكن تصورهالم من غير ولكن ليس ،واألقل احتماالً

الدولة  المستخلفة : باً  في الوقت الحاضر هنالك حصيلتان أكيدتان تقري.من قبل جيران العراق 

  معدلة " سنيستان " ستكون شيعية ، وظهور 
 

وحتى اذا ما ، ان عراقاً تقوده الشيعة سينحاز اكثر مع إيران ، وقد ظهرت عوامل االنجذاب بالفعل

. سيزيد من ترويع أعضاء مجلس التعاون الخليجي ، روعيت اللياقة الدبلوماسية،فان هذا على األقل

سيكون لها السبب في زيادة حماية نفسها من األقلية الشيعية في الشمال الشرقي ، وديةالعربية السع

  ، والتدخل اإليراني في شبه التمرد بين شيعة اليمن يعتبر عالمة محبطة

  

ن المصداقية األمريكية سوف تقوض ، وخصوصاً في اكثر األوقات حاجة لها ، ان الفشل ا

نووية القوية قد تجعل دول الخليج تتساءل عن مدى فاعلية مع ايران ال، األمريكي في العراق
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 الروابط األمنية األمريكية
 

او يضطهدوا بشكل جماعي فان " تصفيتهم " وإذا لم يجر قتل السنة بصورة جماعية او لم تجري 

 الفلوجة قد تعوض عن كابل كعاصمة لعالم اإلرهاب
 

على الرغم من ان العواقب العملية امر  ، جهود الدمقرطة األمريكية سوف تعاني لطمة شديدة

 غير واضح
 

ظاهرياً قد يكون عدم االستقرار نتيجة إخفاق أمريكا في الشرق األوسط ، ستكون المنطقة اكثر 

٢٠٠٣خطورة مما كانت عليه قبل اذار   
 

تحدة قد أسامة بن الدن سيعلن نصره ، ان الواليات الم، المكانة األمريكية ستعاني الكثير، دولياً 

 اندحرت من قبل اإلرهابيين النها لم تستطع الصمود أمام الخسائر المتزايدة في جنودها
 

 كما ان الفشل في العراق سيقوي موقف روسيا والصين بمواجهة الواليات المتحدة
 

 كما ستقوض اإلمكانية األمريكية في الردع ،على األقل في، الهيبة  األمريكية ستشهد انخفاضا جديداَ

حالة احتمال الدخول في الحروب الطويلة ، ستدرك الواليات المتحدة انها ليس فقط راعى بقر ولكن 

 راعى بقر عديم الفعالية في هذا المجال
 
ان أي فشل أمريكي هو ضار إلسرائيل ، ان أي تجمع عالمي تكون فيه الواليات المتحدة  ضعيفة لن 

 يكون لصالح إسرائيل
 

لفلسطيني المباشر ، فان أية محاولة أمريكية لتشكيل نوع من رد الفعل اإلقليمي وبعيداً عن الملف ا

او لمركز اإلرهاب السني سوف لن تشمل اسرائيل/ الحتمال صعود شيعي و   
 

. ، لقد زال التهديد الغامض ١٩٩١ان التهديد التقليدي الناشئ من العراق تجاه إسرائيل قد زال عام 

 سينقل الجبهة الشرقية التي كانت في وقت ما تنذر بالسوء من التهديد ان فشل أمريكا في العراق

جديد لإلرهاب وعدم االستقرار الضعيف نسبياً الى مصدر  
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  تقييم إستراتيجي

ماذا لو فشلت الواليات المتحدة في 

  العراق

   جامعة تل أبيب–مركز جافي للدراسات اإلستراتيجية 

العدد  – ٢٠٠٦/ نيسان–روني بارت : بقلم 

  المجلد التاسع/األول

ان الواليات  : قال الرئيس األمريكي جورج بوش      

المتحدة لن تسحب قواتها من العراق قبـل إنجـاز          

 قال  –مين الحرية والديمقراطية للعراق     أ ت –المهمة  

 بعد إسقاط تمثال صـدام ،       ٢٠٠٣ذلك في مايس    

وقد ذكر ذلك مرة أخرى في خطاب حالة االتحـاد          

   . ٢٠٠٦ي في كانون الثان

 عرفت وزيرة الخارجية األمريكية     ٢٠٠٥في عام   

كوندليزا رايس األهداف األمريكية فـي العـراق        

 منـع   …كسر ظهر اإلرهـاب     : " بالشكل التالي   

 …] لإلرهـاب   [ العراق من ان يكون ملجأ امناً       

بناء مؤسـسات   ] و [ …الياً واقتصادياً   موتغييره  

ور بـين   تربط جس ] والتي سوف   [ وطنية حقيقية   

تقـديم الخـدمات    ] و [ …الطوائف والمجموعات   

، لذلك فليس غريباً عدم تطرقهـا إلـى         "األساسية  

إمكانية سحب القوات األمريكية وبقاءها في العراق       

  .لعشرة سنوات قادمة 

ومن هنا تبدأ مالمح الفشل ، عززتها بشكل قـوي          

تفجيرات سامراء ، وحتى اذا ما تجنـب الـشيعة          

في حرب أهلية شـاملة فـي هـذا         والسنة الوقوع   

الوقت فهنالك احتمال منطقي ، في نهاية األمـر ،          

ان تنجح في تقويض المـشروع األمريكـي فـي          

 :لذلك فمن المستحسن إعداد سيناريو للفشل العراق،

انسحاب أمريكي قبل إتمام المهمة، وقبل ان يغادر        

في  ،   ٢٠٠٩بوش البيت األبيض في كانون الثاني       

 اتخاذ الرئيس قرار مثل هذا السيناريو        فان ،الحقيقة

مفيُد )ماذا لو (ر ب   يومع ذلك فان التفك   ،  غير وارد 

  .راهن عليه نلتوضيح ما األمر الذي 

ان االنسحاب الناتج عن الفشل قد يحـدث نتيجـة          

اإلخفاق التام في العملية الـسياسية البطيئـة فـي          

العراق واستمرار حرب العـصابات والنـشاطات       

 عدم وجود نهاية لذلك علـى المـدى         اإلرهابية مع 

       المنظور او االنزالق في حـرب أهليـة شـاملة          

، ) وربما تنتج من زيادة في الخسائر األمريكية        ( 

مثل هذه الظروف قد تجبر صناع القرار األمريكان        

ان يصلوا الى حقيقية ان المهمة ال يمكن إنجازهـا          

او ان الجهد المبذول حسب مؤشرات الـسياسة        /و

الدولية ، والـسياسة الداخليـة ، يعتبـر محفوفـاً           

بالمخاطر ، ويجري الحوار حالياً في هذه الخطوط        

ليس فقط بين الديمقراطيين ولكـن بـين مختلـف          

 ااالنعزاليـون ومحـافظو   : مجاميع الجمهوريـة    ال

ن التكاليف المالية ،    أ الصغيرة قلقون بش   –الحكومة  

برنـت  أي  ( أصحاب السياسة الخارجية الواقعيـة      

ـ  ) سكوكروفت   ثر الـثمن الدبلوماسـي     أمهتمون ب

 متقلـب وقفـاً     ووالشك في ان الرأي العام منقسم       

 في شـباط    .للظروف والقدرة على الفهم واإلدراك    

تفضل بقاءهم فـي     % ٥٠ كانت نسبة    ٢٠٠٦عام  

 وهنـاك   )عن كانون الثاني   % ٢ مرتفعاً   (العراق

        الذين يريـدون إرجـاعهم الـى الـوطن          % ٤٦

 –وطالما ان سيناريو االنسحاب    % ) ٢منخفض  ( 

ماذا  :نها تثير السؤال    إممكن، ف  امر  الفشل –نتيجة  

  كن ان تكون العواقب ؟ مي
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  المضامين الداخلية 
داخلياً ، لن تكون إدارة بوش وحدها فاقدة الثقة بل          

الجمهوريون ايضاً قد يدفعون ثمناً بعيد المدى ، ان         

  )المحتــشمين(نآلا التــي يتمتــع بهــا ةاالفـضلي 

الديمقراطيين على مواضيع األمن القـومي ربمـا        

 "  عائقـا " اعتبر البد ان الرئيس بوش قد       . تختفا

القادمة  منتصف الرئاسة    فى انتخابات لجمهوريين  ل

    .٢٠٠٦عام 

ن الـسياسة   أحقاً ان االنتخابات عادة ليـست بـش       

او / الخارجية ، ولكن مع ذلك فـان اإلرهـاب و           

الشرق األوسط ستكون الملفات الرئيسة خالل حملة       

 يـستعيدون زمـام     قد ، الديمقراطيون    ٢٠٠٨عام  

 في واشنطن من ناحية ، األجنحة اليسارية        سلطةال

هيـوارد ديـن ، الـسيناتور روس        . ور  غأي ال ( 

 مبكـر ،     يدافعون عـن انـسحاب     ينذ ال )فينكولد  

ومـن الناحيـة    " لقد قلنا لكم ذلـك      " ويصرخون  

األخرى ، فالوسط مثل زعيم أقلية البيت األبـيض         

نانسي بيلوسي او السيناتور هيالري كلنتـون قـد         

تدافع عن  بيلوسي  " القوة في الدفاع    " يتمسكون ب   

معقولة بصورة استراتيجية خروج الواليات المتحدة 

 على مـا تـراه      ركزنتمكن من ان    ن لكي   ةومنتظم

الحـرب علـى اإلرهـاب       : ملفات اكثر أهميـة   

، ) إيران وكوريا الـشمالية     ( والتهديدين النوويين   

نتون ، المرشحة الديمقراطية السباقة للرئاسة ،       يكل

قد يساعدها اختفاء ملف العراق ، ألنها في الوقت         

الحاضر تهاجم من قبل المدافعين ضد الحرب فـي        

  .اليسار 

 األمن القومي، فان علـى الواليـات        اً لعقيدة فقوو

المتحدة ان تتحرك بعيداً عن طريـق المحـافظين         

الدمقرطة مـن خـالل     : الجدد المتطرفين الحالي    

أعراض "  الجدد   – ، ان ظهور االنعزاليين    االحتالل

قـد   ) "أعراض فيتنـام    " استذكاراً ل    ( "العراق  

تكون مؤذية لعقيدة بوش ، المعتمـدة علـى مبـدأ         

الجانب ، وحق االستيالء واالحـتالل قبـل        أحادية  

ترى هل هذا يعني تجنب استعمال القوة       . اآلخرين  

 كان عليـه  مثل ما   ( المحدودة واألهداف المحدودة    

اعتماداً على عمق وطول ردة     ) الحال في كوسوفو    

مـن   % ٤٢ان نـسبة     .الكارثة في العراق    فعل  

) أعلى مستوى منذ منتصف السبعينات      ( األمريكان

بمـصالحها  "   الواليات المتحدة     تهتم   ؤيدون ان ي

 وبنفس الوقـت ، هنـاك النخبـة        . الخاصة دولياً 

 التي تعتقـد ان الواليـات     من قبل الحزبين   ةالمؤيد

المتحدة ينبغي ان تبقى متورطة وتستمر في إبراز        

  .حضور متقدم 

  المضامين اإلقليمية والدولية
ريكية قد   ان انسحاب قوة التوازن األم     ، في العراق 

حـرب أهليـة     :يعني عدة تطورات بالغة األهمية    

بـضمنها التـدخل    ( لبننة العـراق   ،   طويلة األمد 

الوضـع  بحكـم   رسـمياً او     ( التجزئة ،)األجنبي  

اضطهاد شامل لألقلية السنية    للقطر ، او    ) الراهن  

انعكاس للوضع الـذي     ( من قبل األغلبية الشيعية   

 ولكن ليس   ،ماالًواألقل احت ) . كان في حكم صدام     

توسع الحكـم الـذاتي الكـردي     ،ال يمكن تصوره 

 فـي   . ، باستحسان من قبل جيران العراق        بالقوة

: هنالك حصيلتان أكيدتان تقريبـاً      الوقت الحاضر   

" الدولة  المستخلفة ستكون شـيعية ، وظهـور          

  .معدلة " سنيستان 

ان عراقاً تقوده الشيعة سينحاز اكثر مع إيـران ،          

وحتى اذا ما   ، بالفعل عوامل االنجذاب    وقد ظهرت 

 ،ياقة الدبلوماسية،فان هذا على األقـل     للاروعيت  



 التحدي الصهيوين                 )٥٦(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٨ من ٧                                               ٢٠٠٦ - آب

 .التعاون الخليجي سيزيد من ترويع أعضاء مجلس  

 سيكون لها السبب في زيـادة       ،العربية السعودية 

 األقلية الـشيعية فـي الـشمال        منحماية نفسها   

الشرقي ، والتدخل اإليراني في شبه التمرد بـين         

  .ة محبطة مة اليمن يعتبر عالشيع

ــوض ،   ــوف تق ــة س ــصداقية األمريكي ان الم

 ، ان الفشل    ي اكثر األوقات حاجة لها    فوخصوصاً  

 مع ايران النووية القوية قـد       ،األمريكي في العراق  

تجعل دول الخليج تتساءل عن مدى فاعلية الروابط        

 األمنية األمريكية ، ولكـي نعيـق التحـول الـى          

 على الواليات المتحدة ان     نإف، ة  اإليراني  السيطرة

تعرض تأكيدات صارمة وكريمة اكثر ، ومع ذلك        

فيما يخص النفط ، فان الفوضى في       . فقد ال تكفي    

العراق ستستمر فـي رفـع أسـعاره ، والعـراق           

 ىالمستقر األقرب إليران قد يقوي التضامن الداخل      

  .في أوبك ، كال السيناريووين محتمالً 

سنة بصورة جماعيـة او لـم       وإذا لم يجر قتل ال    

او يضطهدوا بشكل جمـاعي     " تصفيتهم  " تجري  

عوض عن كابل كعاصمة لعـالم      تفان الفلوجة قد    

 ، تستضيف المجامع اإلرهابيـة وتـشع     اإلرهـاب 

المشاكل خـصوصاً باتجـاه العربيـة الـسعودية         

  ) .باعتباره يقابل سوريا القوية ( واألردن الضعيف

 لطمـة   وف تعـاني   جهود الدمقرطة األمريكية س   

 على الرغم من ان العواقب العملية امـر         ،شديدة  

عند ذاك ، تقدم فـي   ، واذا ما حصل     .غير واضح   

فأن   تنامي الديمقراطية   زحف مكان آخر من خالل   

فـي حالـة    " فقـط   " ممكن   سقوط العراق    ايقاف

 وعلـى خـالف     .اإلسراع بـزرع الديمقراطيـة    

 يا بعد االستقرار النسبي الناشئ في جنوب شرق أس      

كـون  يقـد    األمريكية في فيتنام ، ظاهرياً       ةالهزيم

عدم االستقرار نتيجة إخفاق أمريكا فـي الـشرق         

األوسط ، ستكون المنطقة اكثر خطورة مما كانت        

   .٢٠٠٣عليه قبل اذار 

 أسـامة   ،عاني الكثير ت س ة األمريكي المكانة، دولياً  

بن الدن سيعلن نصره ، ان الواليات المتحدة قـد          

 لـم تـستطع     هـا ت من قبل اإلرهابيين الن    اندحر

 ،  الصمود أمام الخسائر المتزايدة فـي جنودهـا       

ن نجمهـم   أواألوربيون سيدعون مرة ثانيـة مـن        

، ) المريخ( على النجم األمريكي     القد ع ) الزهرة(

حيث ان الفشل األمريكي في العـراق يثبـت ان          

استعمال القوة يولد المشاكل بدالً من ان يحلها، واذا      

االتفـاق  فلـيكن ب   استخدمت الحرب كحل أخير      ما

 قبل مجلس األمـن ،       على ذلك بشكل مشترك من    

  الدولي يمكن ان يحدث فقط        االتفاق وان مثل هذا  

من خالل صبر األمريكـان ، وهـذا مـا سـبب            

  . بناء ناجحة في عراق مستقر  االختالف في إعادة

كما ان الفشل في العراق سيقوي موقف روسـيا         

 وهو موقـف    اجهة الواليات المتحدة  والصين بمو 

 لهيبـة  ا.  اإلعاقـة    – االحتواء   –يتمثل بالموازنة   

كما سـتقوض    ،ة ستشهد انخفاضا جديداَ   األمريكي

،على األقل في حالة    اإلمكانية األمريكية في الردع     

احتمال الدخول في الحروب الطويلـة ، سـتدرك         

ولكـن   راعى بقر     ليس فقط   انها الواليات المتحدة 

، كمـا ان    ا المجال ذه عديم الفعالية في      بقر راعى

 –الضعف في الحل األمريكـي سـيبرز للعـالم          

ان الواليـات   –حكومات ودكتاتوريين وإرهـابيين     

 ،المتحدة ليست فقط ال تستطيع ان تفعل اال القليل        

  .ولكنها ايضاً ال تريد ان تفعل اال القليل 
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   ةاإلسرائيليالساحة 
عالقة بـين المـشروع     لقد قيل وكتب الكثيرعن ال    

األمريكي فـي العـراق والـصراع اإلسـرائيلي         

الفلسطيني ، او بصورة ادق حول الفكـرة التـي          

وراءه ، لقد قيل ان خارطة الطريق كانـت ثمنـاً           

ي بريطانيا والعالم ، ولكـن      أدفعته أمريكا مقابل ر   

من وجهة نظر مختلفة ، فان المسؤولين األمريكان        

ن سيجعل األجواء في     صدام حسي  ةيدعون الى أزال  

الشرق األوسط اكثر اعتداالً ، ومالئمة   لصانعي         

السالم ، ومثل هذه االطروحات سطحية في احسن        

األحوال ، والكالم حول العالقة بـين المـشكلتين         

يكمن ان تكون بكال االتجاهين ، وهذا ايضاً صحيح 

  .فيما يخص مضامين الفشل األمريكي في العراق 

الواليات المتحدة قد تقرر أنها لن       من ناحية ، فان     

تسمح بمنطقة ساخنة أخرى في الشرق األوسـط ،         

وعقب االنسحاب من العراق عليها شحذ جهودهـا        

في األراضي المقدسة على أمل ان الفشل قد ينقلب         

ومن ناحية أخرى فان الواليات     .  النجاح   االى رؤي 

  ان  حالة خيبة األمل قد تـستنتج      وهى فى المتحدة  

ال يمكـن حلهـا      عسيرة و  الشرق األوسط مشاكل  

ها والخوف مـن فـشل      ؤولكن ربما يفضل احتوا   

إضافي، فان الواليات المتحدة ستحد من تدخالتها ،        

  . أي المسارات سوف تتخذ ؤمن الصعب التنب

ان السياسة سوف تعتمد على الظروف الفلسطينية       

ة عن  رادص اإلسرائيلية اكثر منها على النتائج ال      –

تي بنا الـى ملـف تـدخالت         أوالتي ست العراق ،   

إسرائيل وسياستها واذا ما أخذنا بنظر االعتبار ان        

أمريكا هي الصديق والحليف األعظم واألقوى فال       

ان أي فشل أمريكي ير في القول كقاعدة عامة ،   ض

 هو ضار إلسرائيل ، ان أي تجمع عالمي تكـون         

 الواليات المتحدة  ضعيفة لن يكـون لـصالح          فيه

 ، ويصدق هذا الكالم ايضاً عندما تكـون         لإسرائي

الواليات المتحدة غير مهتمة جزئياً بـسبب نفـاذ         

طوال صبر  ( الفلسطينيين واإلرهابيين    معصبرها  

  .فان موقف إسرائيل سيتقوى  ) بوش على عرفات

ـ          ةوبعيداً عن الملف الفلسطيني المباشر ، فان أي

محاولة أمريكية لتـشكيل نـوع مـن رد الفعـل           

او لمركـز   / مي الحتمال صـعود شـيعي و        اإلقلي

  .اإلرهاب السني سوف لن تشمل اسرائيل 

 ان إسـرائيل    ١٩٩١وكما أثبتت حرب الخليج عام      

قد اعتبرت كاسرة للتحالف ، ومع ذلك فان علـى          

إسرائيل ان تعد نفسها لتهديدات أمنيـة متزايـدة ،          

) باالرتباط مع حماس؟ (  مركز اإلرهاب السني  مثل  

وقـد  .  المدعوم شيعياً في لبنان      اهللاحزب  أو  / و  

تكون هناك أرضية لتعـاون سـري مـع األردن          

  .. وكردستان ضد التهديدات العامة 

ان التهديد التقليدي الناشئ مـن العـراق تجـاه          

، لقـد زال التهديـد      ١٩٩١إسرائيل قد زال عام     

ان فشل أمريكا فـي العـراق سـينقل          .الغامض  

قـت مـا تنـذر      الجبهة الشرقية التي كانت في و     

بالسوء من التهديد الضعيف نسبياً الـى مـصدر         

  .جديد لإلرهاب وعدم االستقرار 
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