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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 فـي موقـع مركـز       نشور والم حول األوضاع األمنية المتردية في العراق      لتقرير دوري  في هذا العدد ترجمة   

أهـم  ويتـابع   ، وهو المركز الوحيد الذي ينشر مثل هذا التقرير الذي يرصد            مجلس العالقات الخارجية  أبحاث  

 والتـصريحات   المقـاالت الـصحفية  كوكـذل المنشورة من قبل مراكز االبحاث االخرى     الدراسات واألبحاث   

وتمـت هنـا    ،   "إنقاذ العراق  "ضوع األصلي وهو  المتعلقة بالمو واستطالعات الرأي العام وغيرها من المواد       

ترجمة المقالة المهمة المنشورة فـي       ، وتمت  في العراق  "باء" بسيناريوهات الخطة   والتي تتعلق  الخلفيةترجمة  

 وآثارهـا   الحرب األهلية وقوع  احتماالت   والتي تتناول    ماذا بعد؟ : وهي تحت عنوان  صحيفة الواشنطن بوست    

يـادة عـدد    ز ، والتي تم التأكيد فيها على     لعراقلأفكار جذرية   : ترجمة مقالة كذلك  ت   وتم المدمرة في المنطقة،  

وأخيراَ تمت ترجمة الدراسة المهمة جـداَ        .لمنع اندالع الحرب األهلية   بشكل كافي    األمريكية   القوات المسلحة 

ل كيفيـة منـع      والمتعلقة بطرح أفكار مهمة حـو      مايكل إيسنشتات للخبير األمني والعسكري المعروف السيد      

  .إحتمال نشوب حرب أهلية شاملة في العراقوإحتواء 

  .هذا العدد جدير بالمطالعة والدراسة واإلستفادة العملية والعملياتية

      :وفيما يلي أهم األفكار المطروحة في الصفحات التالية

الواشنطن " ( ان هو حرب أهلية بأي تعريف ك" المحلالن دانيال بايمان وكينت بوالك يؤكدان إن ما يجري في العراق 

  )بوست
 

ما هو الخطأ ؟ ان اكثر العبارات شيوعا والتي يجري ترديدها بين الخبراء هي ان هناك عدداً قليالً من القوات ال يكفي 

 جندي للبوسنة وكوسوفو ، وهما مجتمعتان مجموعهما خمس ١٠٠٠٠٠لتأمين مثل هذا المكان الكبير ، الناتو جند 

   ، كما كتب جيمس دوبنز من مؤسسة راند في المائدة المستديرة  لمجلة شؤون خارجيةحجم العراق
 

ولكنه اخذ " تضغط على معنوية البلد " في مؤتمر صحفي يوم االثنين اعترف الرئيس بوش بأن الصعوبات في العراق 

  )ليوم صحيفة الواليات المتحدة ا( على نفسة عهداً ان ال يسحب القوات حتى يستقر العراق 
 

ويعترف كبار القادة العسكريين . يالحظ الخبراء إزدياد العنف الطائفي بشكل حاد خالل الستة اشهر الماضية 

   ويعتقدون بأن تركه بهذا الشكل يمكن أن يؤدي الى حرب أهليةاألمريكان اآلن بذلك الموقف،

  

ين الى بغداد هي خطوة باإلتجاه إن قرار واشنطن األخير بإرسال آالف الجنود االضافي"قال إيزنشتات 

 الصحيح
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  في العراق ؟" باء"ما هي بعض حلول الخطة 

  :إرسال المزيد من الجنود

  :اإلحتواء

  :اإلنسحاب من العراق

  :عقد مؤتمر للسالم

  :تجزئة العراق
 

ماليين نسمة ، ) ٦ (اذا ما كان بوش يعتقد ان قوة بهذا الحجم تستطيع تأمين مدينة بغداد التي يزيد عدد سكانها على"

  هذا ما كتبه بوت في لوس انجلس تايمز"فإنه بالتأكيد لم يستمع الى نصيحة أفضل عسكرييه المحترفين
 

 يؤكد إيزنشتات الحاجة الى إحتواء التمرد لمنع العنف الطائفي من االنتشار
 

طن بوست يقول ، إنه يفضل سحب السفير األمريكي السابق لدى األمم المتحدة ريتشارد هولبروك ، كتب في الواشن

، ويقترح إنتشاراَ للقوات ) بشكل ال يمثل إذالال وال يقود الى فوضى أعظم(القوات على شكل مراحل من العراق 

  األمريكية في شمال العراق للوقوف بوجه إنفجار العنف بين الكرد واألتراك وتحويل المزيد من الجنود الى أفغانستان
 

ال تستطيع الواليات المتحدة إحتواء حرب " لإلستشارات اإلستراتيجية يقول Stratforمؤسس شركة 

  "ليس لهذه القوات اال الخسائر دون الحصول على نتيجة؛  جندي ١٣٠٠٠٠أهلية ب 
 

  "ثالثة مناطق قوية مع حكومة مركزية محدودة ولكن مؤثرة وفعالة"ويتصور العراق الالمركزي ب
 

ولكن هناك ، براء يقولون إن شكالً من أشكال العراق الفيدرالي من المحتمل ان يشكلان هناك عدد متزايد من الخ"

، إن تقسيم عائدات النفط سيكون مشكلة حقيقية يقولون ) جلب(المنتقدون لخطة . أنواع مختلفة لهذا الخيار 

التجزئة ، وبسبب وآخرون يقولون إن . وخصوصاً إعطاء المناطق الفقيرة الموارد التي يسكنها العرب السنة 

  االختالط العرقي في بعض من أجزاء المحافظات المختلفة ستزيد من القتال الطائفي ، ولن يقلل منه
 

يتفق معظم الخبراء مع البيت األبيض في خفض مستوى آماله في تأسيس فوري لديمقراطية علمانية وجماعية في 

  الى كبح العنف ودحر التمرد، العراق
 

 من أن الرئيس اء ، بظمنهم الدبلوماسي األمريكي السابق بيتر غالبريت قد نصحوا كرد العراق ،العديد من الخبر

  بوش يفتقر الى القوة السياسية لتوحيد العراق
 

من سكان الواليات المتحدة  يقولون ان الحرب في العراق ال  % ٥٦ان ) زغبي(واستناداً الى آخر استطالعات 

  مريكانتستحق الخسائر في أرواح األ
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فان الشيء الوحيد الذي يحول بين ،  وفي الحقيقة.فان العراق هو في حالة حرب أهلية ، بأي تعريف كان

وهم ال يفعلون اال تقليل ،  عسكري أمريكي١٣٥٠٠٠العراق وبين السقوط في دمار شامل على غرار البوسنة هو 

 ال يهدد العراق فحسب بل جيرانه ايضاً في والصراع الداخلي يمكن ان يتصاعد فيصبح صراعاً. سرعة السقوط 

  عموم أنحاء منطقة الخليج الفارسي الغنية بالنفط ، وبعدم االستقرار والفوضى والحرب
 
ومع وجود التمرد في العراق ووجود الميليشيات والجريمة المنظمة والعصابات التي تستولي على البنية التحتية للنفط 

  ساعد على تصاعد أسعار النفط الى أعلى مما هي عليه اآلنالعراقي فان حرباً أهلية قد ت
 

حيث يمكن ان تتبع الحروب األهلية إحداها األخرى مثل الكثير من أحجار دومينو ) الشرق األوسط الجديد ( مرحباً ب 

  الحرب الباردة
 

ليشيات مستمرة في وهناك عالمات أخرى للحرب األهلية ، فالمهاجرون والمهجرون يعدون بمئات االالف والمي

 عدد االخطاء التى ارتكبتها الواليات يوعند التفكيرف . قد تالشى" عراقيا" والشعور بكون المرء االنتشار

نجد ان حتى بعد بدء فصل من التصحيح ، وكيف كانت المهمة صعبة ، المتحدة فى العراق الوقت الذى استهلك

  ما المفر منهفي واشنطن وبغداد فال يغير من  االمر اال تأجيل 
 
يقدم العراق الكثير من الظروف الموصلة الى التشتت ، فالجماعات االثنية والقبلية والدينية للبلد توجد ايضاً في دول 

مجاورة ، وهي ايضاً تعاني المشكالت نفسها ، وللعراق تاريخ من العنف مع جيرانه سببت الرغبة في االنتقام وعملت 

تمر ، والعراق ايضاً يملك موارد يتطلع لها الجيران ، والنفط أكثرها وضوحاً ولكن على إذكاء نار التطاحن المس

  العتبات الدينية المقدسة تدخل في الحسبان ايضا
 
وفي حين ان حرباً أهلية على وشك االندالع على نطاق واسع في العراق فعلى واشنطن ان تقرر 

 ، ها تنتقل هذه الحروب خارج الحدود الوطنيةكيف ستتعامل مع اخطر الطرق واكثرها شيوعاً التي في

و بتفهم أزمة الالجئين واإلرهاب والتطرف لدى سكان الدول المجاورة ومحاكات االنفصال فيها والتدخالت الخارجية 

بتفهم كل هذه االمور يمكن البدء بالتفكير في كيفية معالجتها في األشهر ، التي تسبب اندالع  مثل هذه الحروب عادة

  سنين المقبلةوال
 

 ماليين ٦ مليون عراقي سيهجرون هجرة داخلية واكثر من ١٢وعند مقارنة ذلك بالعراق فان ذلك يعني ان اكثر من 

  سيلجؤون الى الدول المجاورة
 

   ميلون إنسان١واشتعلت الحرب في الكونغو فتسببت في موت ما يقارب من 
 

لة االستقرار في الدول المجاورة جميعاً ، فالكويت في سبيل المثال ان تدفق الالجئين من العراق قد يزيد من سوء حا

 ميلون ثلثهم من الشيعة ، وتدفق عدة مئات من اآلالف من الشيعة الى الكويت قد يغير الموازنة ١فيها عدد السكان 
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ان ينقلبوا على حكومة ان هؤالء الالجئين العراقيين من الشيعة الكويتيين يمكن . الدينية في البلد بين عشية وضحاها 

الكويت التي يهيمن عليها السنة ويروا ان العنف هو الوسيلة الوحيدة لقرون من التفرقة التي القوها على أيدي 

  الكويتيين السنة
 
وحتى اآلن وفضالً عن الفلسطينيين وسائر األجانب فان العراقيين من الطبقات العليا والوسطى قد غادروا بالدهم 

 فقد أصدرت وزارة التربية ٢٠٠٤وللتدليل على هذا الهروب منذ . صر واألردن ولبنان ودول الخليج متجهين الى م

 واذا ما استمر العنف بالتصاعد   وثيقه تسمح لألهل بنقل أطفالهم الى الدراسة في الخارج ،٤٠٠٠٠نحو 

   تكون لبالدهمفسوف يهرب حتى أولئك الذين ليست لهم موارد ليعيشوا في معسكرات كبيرة اقرب ما
 

أثبتت الحرب على العراق انها كارثة في الكفاح ضد اسامة بن الدن ، فالمقاتلون هناك يتلقون التدريب ويبنون 

الشبكات ويزدادون تطرفاً واالحتالل األمريكي كان حلمهم في تجنيد الشباب المسلم في كل أنحاء العالم وبالدرجة 

  ة النطاق في العراق يمكن ان تجعل مشكلة اإلرهاب اكثر سوءاًفان حرباً أهلية واسعنفسها من السوء 
 
واذا ما انزلق العراق الى حرب أهلية اكثر عمقاً فانه سيكون ملجأ لإلرهابيين الشيعة والسنة على 

حد سواء وسوف تزيد المشكلة فيه عما حصل في لبنان في الثمانينات او في أفغانستان أبان عهد 

  حكم طالبان
 

فان جيش الواليات المتحدة يقمع جهود الجهاديين ، فليس هناك معسكرات تدريب كبيرة مثل تلك ، قت الحاضروفي الو

التي أقامها المتطرفون في أفغانستان ، وبالطريقة نفسها فان حزب اهللا وسائر الشيعة اإلرهابيين ليس لهم اال القليل 

  ة في المعركة زاد احتمال تدخل حزب اهللا ، من الظهور في العراق اآلن ، ولكن كلما زاد دخول الشيع
 
وقد يقوم هؤالء الشيعة المتطرفون بضرب مؤيدي السنة الذين يعارضونهم مثل المملكة العربية السعودية والكويت او 

يحرضون مواطنيهم الشيعة ضدهم ، وفي التركيز على جماعات اإلرهاب العربية يغيب االهتمام بحزب العمال الكردي 

وكلما انغمس اعة مناهضة لتركيا طالما ناضلت من اجل إقامة دولة كردية في تركيا انطالقاً من العراق ، وهو جم

  العراق في الفوضى كان المجال مفتوحاً لحزب العمال الكردي في شمال العراق
 

ن  من سعوديين قد تتغير الموازي، وفي المستقبل.والفوضى في العراق قد حفزت بعض السعوديين اإلسالميين الشباب

، يساعدون المقاتلين العراقيين ضد امريكا الى مقاتلين عراقيين يساعدون جهاديين سعوديين ضد الحكومة السعودية

  جاعلين من البنية التحتية للنفط السعودي هدفاً لهم
 

، في سبيل المثالوجيران العراق عرضة للخطر من هذا النوع من االنفجار ، وتقسيمات العراق تنعكس فى  المنطقة ، 

ففي السعودية . فان البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية لها جميعاً طوائف  من الشيعة ال يستهان بحجمها 

وشعب البحرين غالبيته من . من السكان ولكنهم يتركزون في المناطق الشرقية الغنية بالنفط  % ١٠يشكل الشيعة 

 ، وبالطريقة نفسها فإيران وسورية وتركيا فيها اقليات كردية مهمة وتتركز الشيعة على الرغم من ان النظام سني
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  جغرافياً بمحاذاة كردستان العراق
 
واالنكى من كل ذلك ان التوتر يزداد بين الشيعة والسنة في المناطق الشرقية المهمة في المملكة العربية السعودية 

شاهدوا نجاح الشيعة في العراق ولذا فهم اليوم  فالكثيرون من الشيعة السعوديين فكما في البحرين

 ، وقد قامت الحكومة ببعض المبادرات الترضوية ، ولكن السنة في يطلبون معاملة سياسية واقتصادية افضل

وهذا الرعب .المملكة يتهمون الشيعة عالنية بالضاللة ، وبدأ زعماء الطائفتين بالتحضير لحرب شقاق في اإلسالم 

  ميال من العراقأ يحصل على مبعدة
 

وعلى اي .  مليوناً من البشر يعيشون في المنطقة جغرافية متماثلة ولهم لغتهم وثقافتهم ٢٥فهم شعب مميز يضم 

فإذا اعلن االكراد العراقيون استقاللهم وحمتهم األسرة الدولية فليس من الصعب تخيل ان الجماعات الكردية في ، حال

  فسهتركيا وإيران سوف تفعل الشيء ن
 
وفضالً عن ذلك فاالكراد ليسوا المرشحين الوحيدين ، فالزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم دعا الى الحكم الذاتي في 

 فإذا أراد الشيعة العراقيون  وربما كان ذلك بداية إعالن صريح لالستقالل ،–المناطق الشيعية من العراق 

ا، وفضالً عن تحركون ضد أنظمتهم بالطريقة نفسهاالنفصال فان الشيعة اآلخرين في منطقة الخليج سي

فان الحركات االنفصالية ذلك فاذا ما بدأ تقرير المصير االثني والطائفي باالنتشار في الشرق االوسط بشكل اوسع 

  ستنتشربين جماعات لم تكن في التصور مثل االقلية االذرية في إيران والبلوش
 

وفي مقدمته إيران ، وجيش الواليات ،  متقدمة في العراقان التدخل الخارجي السري يمشي بخطوات

الف من العمالء اإليرانيين من كافة األصناف آالمتحدة والمصادر العراقية تعتقد ان هناك بضعة 

يعملون في العراق ، هؤالء يأتون معاً بالمال واالسلحة وسائر أنواع الدعم للجماعات الشيعية 

   اجل شن حرب طائفية واسعة النطاق اذا ما اقتضت الضرورةالصديقة وينشؤون بنية تحتية من
 
وقد انشأت إيران شبكة واسعة من األماكن اآلمنة ومخازن األسلحة وقنوات االتصاالت والعمالء المقاتلين وستكون 

 ، والقوى السنية في االردن قادرة على رعاية مصالحها في حالة اندالع حرب أهلية واسعة النطاق

  لسعودية وتركيا تخشى زيادة التأثير االيراني والوجود االيرانى في العراق وتحاول ان تتبع االسلوب نفسهوالكويت وا
 
ان تركيا هي البلد األكثر احتماال ان تتدخل بصورة علنية في العراق ، فالقادة األتراك يخشون تزايد نزعة االنفصال 

العمال الكردي ، ولذا فقد حشدت تركيا قطعاتها على حدودها في تركيا ويخشون كذلك ان يصبح العراق مالذاً لحزب 

  الجنوبية ويهدد مسؤولوها بالتدخل
 

) نصراً ( وان    وزيادة على ذلك فان كل جار من جيران العراق ال يريد أن يسقط البلد في ايدي الطرف اآلخر،

ألردن والكويت والمملكة العربية السعودية ايرانياً سيضع الجيش اإليراني في القلب من الوطن العربي الذي يحاذي ا
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، وسورية وقد صرفت هذه الدول عشرات المليارات على جيش صدام حسين من اجل منع حدوث ذلك في الثمانينات

سيضع السنة المتطرفين األصوليين ) يسنده األردن والكويت والسعودية ( وبالطريقة نفسها فان نصراً عربياً سنياً 

  هو سيناريو كابوسي لطهرانعلى عتبة إيران و
 

فان ، واذا كانت الواليات المتحدة تعتقد انها يمكن ان تنسحب من العراق اذا ما اشتعلت فيه نار حرب أهلية كاسحة

يعني انها لن تستطيع  االنسحاب، بدال من ذلك سيكون ، تهديد انتشار هذا الصراع في عموم أنحاء الشرق األوسط

يجيات من اجل التعامل مع المهاجرين وإنقاص عدد الهجمات اإلرهابية التي تندفع من على واشنطن ان تضع سترات

  العراق وكبح غضب الشعوب المجاورة من التدخل واحتماالت النجاح قليلة ولكن برغم ذلك علينا ان نحاول
 

  وعندما يتعلق االمر بالتدخل الخارجي فان ايران هي اكبرمثير للصداع من الجميع
 

 لواشنطن هناك ما يغري بإيجاد وسائل لجعل حزب عراقي آخر يقف امام آخر من أجل ادارة بالنسبة

  تظهر صعوبة ذلك، على اي حال، وان خبرات قوى أخرى. الحرب األهلية من الداخل 
 

، والمنتصر نادراً ما تقرير من سوف يسيطر في حرب أهلية ، ان لم يكن من المستحيل، ان من الصعب

األساسي في البلد المعني ، لم يكن حزب اهللا موجوداً في لبنان في بداية الحرب األهلية ، ولم يكن يكون الالعب 

  الطالبان موجودين في أفغانستان
 

وفي العراق ال يعلم أية جهة ستكون أكثر تأثيراً من الناحية العسكرية ، والكثير من المجتمعات الصغيرة مقسمة 

 وقد يذهب العراقيون الشيعة مذهب الفلسطينيين او ضد عدوها المزعوم ،وتقاتل بعضها بعضاً وال تقاتل 

  مختلف األحزاب اللبنانية التي قتلت من أفرادها أكثر مما قتلت من العدو
 
ولذا فعلى واشنطن ان تستميل األكراد بالمعونات االقتصادية والمساعدات لتأجيل انفصالهم الرسمي ، على واشنطن 

وتمنحهم وعداً باالستقالل عندما يصبح ) مدعوماً بالجيش األمريكي (  لالجئين وتأكيد أمنهم  ان تمدهم بالمساعدة

  العراق اكثر استقراراً
 

وفضالً عن ذلك فان قوات التحالف . وسيجمع الالجؤون العراقيون في هذه النقاط ويحتفظ بهم هناك 

هم وتنزع أسلحتهم وتقوم بدوريات في العسكرية سوف تحمي الالجئين في معسكراتهم ضد الهجمات وتهدئ

  األراضي العراقية القريبة منهم
 

على االقل ( ولذا فعلى الواليات المتحدة ان تضع خطوطاً حمراء واضحة إليران حول عدم التدخل    

  وتجبرها على عدم تجاوزها) عالنية 
 

  ووجود الواليات المتحدة سيكون مدعاة لتجنيد الجهاديين وحركاتهم
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س هناك بلد في التاريخ الحديث استطاع بنجاح احتواء التوسع خارج الحدود فى  حرب أهلية شاملة وفي الحقيقة لي

  فقد فشلت معظم المحاوالت بصورة بائسة
 

ان إنهاء حرب أهلية شاملة يحتاج الى قوة عسكرية هائلة من اجل تثبيت االستقرار السياسي ، وقد تطلب األمر 

 جندي سوري إلنهاء الحرب األهلية اللبنانية و ٤٥٠٠٠ي إلنهاء الحرب االيرلندية و  عسكري بريطان٣٠٠٠٠

وإذا ما أخذنا في االعتبار حجم .  في كوسوفو ٦٠٠٠٠ جندي من الناتو إليقاف حرب البوسنة األهلية و ٥٠٠٠٠

مثل هذا و .  جندي إلنهاء الحرب األهلية هناك٤٥٠٠٠٠فان األمر قد يحتاج الى السكان في العراق 

  يتطلب التزاماً عسكرياً ومادياً ضخماً يزيد على ما قدمته الواليات المتحدة
 

والمهم اليوم هو  ) . ٢٠٠٨وربما ناخبي ( أما كيف وصل العراق الى هذه النقطة فهو أمر من اختصاص المؤرخين 

 بالنسبة لهذه المنطقة عراق للتهيؤ للخطر العظيم الذي تشكله الحرب األهلية في الكيفية التقدم الى األمام

. المهمة ، إن اندالع حرب أهلية واسعة النطاق لن يعفينا من  مسؤوليتنا في العراق، في الحقيقة فانه سيضاعفها

ففي الشرق األوسط ال يستطيع المرء ان يفترض ان الوضع سيكون اسوأ فهو دائماً ، ولسوء الحظ

  هكذا وسيبقى هكذا
 

وأعلن انه قد أرسل المزيد من الجنود " مرعب "ي آواخر تموز ان الوضع األمني في بغداد اعترف الرئيس األمريكي ف

،  مايس فينبغي ان أكون سعيداً لقرار الرئيس، ولكن٢٤لقمع العنف، والن هذا ما كنت قد دافعت عنه في عمود يوم 

  العدد قليل جداً والوقت متأخر واحسرتاه ، نقول كما قال الكثير جداً من األمريكان المهتمين بشأن العراق ،
 

في حديث لليوتننت .  جندي أمريكي٣٥٠٠٠إلعادة النظام الى العاصمة اقترح إضافة على األقل 

 قال انه يحتاج الى فرقتين للسيطرة على بغداد ، ولكن هذه ليس ٢٠٠٤جنرال ريكاردو سنشيز عام 

  ما أرسله بوش
 

يل ؟ ان الطريق األكثر تطرفاً سيكون انسحاباً امريكياً شامالً والنتيجة ان لم تنفع استراتيجية الرئيس ، فما البد

 شخص يومياً وسعر ١٠٠٠المحتملة ستكون اندالع حرب أهلية لتصل خسائر العراقيين فيها بسهولة الى ما يقارب 

 سنة ، – اقتراح تقسيم العراق الى ثالث دويالت منفصلة دوالر للبرميل ، ١٠٠النفط قد يقفز الى اكثر من 

 لن يقلل من العنف الن المدن الرئيسية مثل بغداد والموصل وكركوك مليئة بمختلف –شيعة ، كرد 

  األديان والمجاميع العرقية التي يحتمل ان تتقاتل من اجل السيطرة
 

ما ستؤول فال غرابة اذا ما كانت معظم األحزاب السياسية العراقية تعارض انسحاب الواليات المتحدة النهم يعرفون 

  اليه الحال من رعب
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هذا هو البديل المفضل لدى المؤسسة العسكرية األمريكية والذي تسيطر عليه وجهة النظر القائلة ان معظم الجنود 

األمريكان في العراق مع معلوماتهم  الضعيفة باللغة المحلية والعادات االجتماعية فانهم عامل إعاقة اكثر منه عامل 

  قاومة التمردمساعدة في جهود م
 
أن بوش يحتاج أن يعمل شيئاً جذرياًَ إذا ما أراد زحزحة الوضع الراهن المتدهور إذا ما كان لدينا أي 

  أمل في تغيير إتجاه أسوء هزيمة عسكرية منذ فيتنام
 

وان قمع هذا العنف يعتبر امراَ . لقد فاق العنف الطائفي اآلن التمرد بوصفه اكبر تهديد يجابه العراق 

  ضرورياَ جداَ اذا ما كانت الواليات المتحدة تريد تحقيق الحد األدنى من أهدافها في العراق
 

أن ستراتيجية الشراكة السياسية لن تجلب بحد ذاتها نهاية للتمرد وال لسفك ، على اي حال،وقد اصبح واضحاً اآلن 

  الدماء الطائفي اللذين تدل الدالئل على تفاقمها
 

   لجهود الواليات المتحدة والعراق إلحتواء العنف، ان لم يكن للحد منه ، ولذا فما الذي ينبغي عمله؟سيكون مهماً جداً

  :إحتواء التمرد 

  ":التطهير الطائفي" تخفيف نتائج

  :حماية المواطنين الذين هم في خطر

  :منع تفتت قوات األمن العراقية 

  :جعل قوات االمن جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة

  :وقف االنحدار نحو الفوضى 

  :تفكيك إقتصاد الصراع

  :إيقاف العون الخارجى
 
إن التمرد هو القوة التي تقف خلف العنف الطائفي في العراق ، وان احتواءه أمر ضروري من أجل لجم 

  سفك الدم الطائفي
 

 في نجاح ستراتيجية بريطانية إن التأكد من أن التمرد ال ينتشر خارج حدود  طوائف االقليات كان عنصراً أساسياً

  المناهضة للتمرد في الماليا وكينيا
 
والتمرد العربي السني في العراق تحرك فقط من خالل عدد قليل من مئات اآلالف من السنة العرب الناقمين الذين لهم 

   وليس له الكثير من الجاذبية خارج نطاق هذه الطائفةتدريب سابق عسكري او شبه عسكري
 

ء الحظ فان إيجاد بديل سياسي للنزاع المسلح لم يمنع زيادة االستقطاب الطائفي او بروز عناصر الشيعة ولسو

المتطرفين مثل جيش المهدي الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر الذي يقوم اآلن بتمرد ضيق النطاق خاص به ضد 
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  قوات التحالف
 

يز على إيجاد فرص عمل خارج نطاق الميليشيات لعشرات ولمنع حصول مثل هذا الوضع في العراق ينبغي الترك

  اآلالف من المحتاجين الى لقمة العيش
 

 ان تنامي العنف .صعبة جداً في التنفيذ في العراق في ظل الظروف الراهنة، على اي حال،كل هذه المجهودات 

  الطائفي قد يشير الى ان دورة من االنتقام المؤدي الى القتل قد تحركت
 

فإذا ما ازداد العنف ليشمل جماعات اكبر من المتمردين والميليشيات او قوات الحكومة فسيكون من ،  اي حالوعلى

 وعلى االقل الممكن للواليات المتحدة ان تتدخل بقواتها البرية ، وهجماتها بالطائرات المروحية او السفن المسلحة ،

، وقد يكون من العنف تحت عتبة معينة فان رغبة واضحة في استخدام مثل هذه الوسائل قد تجعل 

   الممكن ايضاً في أماكن معينة منع الهجوم على المدنيين باستخدام إجراءات السيطرة على األفراد ووسائط النقل 

  من اجل إعاقة حركة اوباش العنف وتنقل الميليشيات) نقاط تفتيش وقطع للطرق ( 
 

العراقية تحت ضغط العنف الطائفي سوف يكون عالمة ان تحييد او تفتت الجيش العراقي والشرطة 

موت جهود الواليات المتحدة لتحويل العراق الى دولة فاعلة قادرة على الحياة ، وهو ما يجب تجنبه 

  بأي ثمن 
 
ان معظم وحدات الجيش تتكون من عناصر شيعية وكردية على الغالب وفيها عدد قليل ولكنه مهم من العرب السنة 

 الشيعي او –ية او بدونها ولذا فليس من المتوقع ان يتفتت الجيش العراقي في حالة ازدياد العنف السني برتب عسكر

 الكردي على الرغم من ان من المحتمل ان بعض افراده سوف يتركون الخدمة ويلتحقون بالميليشيات –العربي 

   تدهور قدرات بعض الوحداتاالثنية والطائفية ، ولكن مغادرة افراد ذوي اهمية يمكن ان تؤدي الى
 

يحتمل ان يتفتتا في حالة التقاتل بين الطوائف االجتماعية والعنف بين ) والشرطة ( ان الجيش 

فالصراع بين الطوائف بين حلفاء قدامى قد كان دوماً ملمحاً اساسياً من مالمح انهاء الحروب الشيعة واألكراد ، 

  .وائف المصحوب بالعنف قد تكون له نتائج مدمرة لقوى المجتمع وفي العراق فان الصراع بين الط، األهلية
 

والمضمون هنا هو ان الدبلوماسيين األمريكيين في حاجة الى التركيز ليس على إدارة او حل النزاع بين السنة 

ن في والشيعة ولكن ايضاً على مختلف الصراعات بين الشيعة وبين األكراد وفي حين ان الواليات المتحدة قد تكو

فان فاعليين إقليميين مثل ايران قد يكونون في وضع وضع يسمح لها بالتدخل بين مختلف األحزاب الكردية 

  افضل للتدخل فيما بين الشيعة على الرغم من ان طهران ال تبدو مهتمة بان تفعل ذلك
 

ي ان إصالح وزارة الداخلية هو مهمة ملحة على وجه الخصوص ، الن قوة شرطة مؤثرة هي ف
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الغالب مفتاح النجاح في مكافحة التمرد بسبب قدرة الشرطة على الحصول على معلومات مهمة حول 

  المتمردين من السكان المدنيين
 

 والمراقبة الدقيقة من – وبخاصة الشرطة –وفي المدى القريب فان مفتاح التعامل مع المشكلة هو حرفية قوات األمن 

 حيث تلحق إعادة التوازن االثني او الطائفي التي ال يبدو إنها ستحدث قبل مسؤولي الواليات المتحدة وليس

  بها أعداد اكبر من العرب السنة
 
 هناك بوادر لمثل هذه التطورات المقلقة في العراق ، فتصاعد عمليات الميليشيات الشيعية داخل وخارج قوات األمن 

 قبل موظفي وزارة الداخلية وبروز جيل جديد من وتنظيم فرق موت شيعية من) مثل جيش المهدي ومنظمة بدر ( 

 كل ذلك يؤدي الى الشيعة األصغر سناً واألكثر تطرفاً ال يستجيب الى سلطة المؤسسة الشيعية الدينية التقليدية ،

  لى االنحدار نحو الفوضى والعنفاتشظي السلطة السياسية والدينية في العراق وهو ما يؤدي 
 

جرامية التي ألكثرها روابط مع الميليشيات وجماعات التمرد تمارس خطف العراقيين وفي العراق فالعناصر اإل

   وتمويل هذه الجماعات من حاصل ذلكوتهريب النفطواألجانب 
 

االنقضاض على عصابات الخطف ان خطوة أولى جيدة لتفكيك اقتصاد النزاع العراقي ينبغي ان تكون في 

ل الميليشيات وجماعات التمرد وهو ما يكلف الحكومة العراقية خسارة مليار  ومشتقاته المكررة من قبوسرقة النفط

  دوالر فى العام
 
والن كالً من سورية وإيران ترغبان في رؤية استمرار العنف في العراق من أجل ابقاء تورط الواليات المتحدة هناك 

   التي تعبر الحدود العراقية إلى الداخل، فان التحالف والعراق عليهما ان يوقفا المساعدة الخارجية للمقاتلين
 
ولكن جهوداً مماثلة يجب ان تبذل لقطع الطريق أمام المتمردين والمهربين وينبغي ان تكون هناك مراقبة جيدة لخط 

ويبقى الحدود مع إيران، ان طول الحدود وضعف إفراد قوة الحدود العراقيين وقوات التحالف يعرقل هذه المهمة ، 

   سوف تجلب نتائج إيجابية للمنطقة– مقترحة اآلن –ما اذا كانت مباحثات مع إيران محط تساؤل 
 

ان إيجاد طريقة الحتواء العنف الطائفي وموازنة هذه التوترات الكامنة في السياسات العراقية 

األمريكية قد يكون بالنسبة لواشنطن بنفس صعوبة احتواء التمرد ، ولكنه ضروري إذا كانت 

 المتحدة تريد تحقيق نتيجة مقبولة في العراق وإذا كان للعراق مستقبل كبلد قادر على الحياةالواليات 
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  يمتحليل يو

  إنقاذ العراق

  مجلس العالقات الخارجية

  ٢٠٠٦آب  / ٢٢محدث لغاية 

  لينول بيهنر: عد من قبل أ

  
رجل عراقي مسلح ينظر الى بقايا سيارة مفخخة 

  في بغداد

ترسل األرقام الصادرة عن العراق صورة قاتمـة        

عن الوضع هناك ، في تموز وحده قتـل حـوالي           

قتل عما   % ٩ عراقي، أي بزيادة مقدارها      ٣٤٣٨

 ٠ )ز عن العـراق     غنيملحق بروك ( في حزيران   

القتلى من الجنود األمريكان اقـل، ولكـن بـسبب       

انتشار المتفجرات على جوانب الطرق فان عـدد        

الجرحى قد ازداد، بموجب دراسة أعدت من قبـل         

 . حصلت عليها النيويورك تايمز   الجيش األمريكي   

االختالط في بغداد يقل بشكل متزايد، وذلك بسبب        

عية العنف الطائفي الذي تديره فرق المـوت الـشي        

  .والمتمردون بالقيادة السنية 

ن ما  إ يؤكدان   دانيال بايمان وكينت بوالك   المحلالن  

تعريف كان هـو حـرب       بأي" يجري في العراق    

في كل األحوال ،    ) ١( )الواشنطن بوست (  " أهلية

ان كلفة حملة العـراق علـى دافـع الـضرائب           

  .وهي في تصاعد   بليون٣١٨األمريكي أصبحت 

التـي  و  شـيوعا  ن اكثر العبارات   ؟ ا  هو الخطأ ما  

يجري ترديدها بين الخبراء هي ان هنـاك عـدداً          

مين مثل هذا المكـان     أكفي لت يقليالً من القوات ال     

 جنـدي للبوسـنة     ١٠٠٠٠٠الكبير ، الناتو جنـد      

وكوسوفو ، وهما مجتمعتان مجموعهما خمس حجم 

 مؤسسة راند  من   جيمس دوبنز العراق ، كما كتب     

 .شـؤون خارجيـة    لمجلـة     ديرةالمائدة المست  في

آخرون مثل مراسل جامعة ستاندفورد يـدعون ان        

الجيش األمريكي بغض النظر عن جحمـه علـى         

 لـذلك   ، إيقاف حرب أهلية   هارض الواقع ، اليمكن   

وذلـك  "قف جانباً   تنسحب او ان    تما ان   إفان عليك   

 في مؤتمر صـحفي     "لتسريع الوصول الى نهايتها     

ن الـصعوبات   أس بوش ب  يوم االثنين اعترف الرئي   

ولكنه اخذ  "  البلد   معنويةتضغط على    " في العراق 

على نفسة عهداً ان ال يسحب القوات حتى يـستقر          

  ) .الواليات المتحدة اليوم صحيفة ( العراق 

وحيث ان العنف في تزايد فان عدداً من المعلقـين          

 ،  "Bالخطة   "  بخيار تعملينادون إدارة بوش ان     

ـ يتم ا  هذه   )٢ (دةة الجدي يالخلف في ر مختلـف   اختب

 وحتـى  .مكوناتهـا و "  Bالخطـة " سيناريوهات 

 من  توماس فريدمان الداعمين األوائل للحرب مثل     

النيويورك تايمز ، قد غير مساره واليـوم صـار          

ال يمكننا ان نضحي بالمزيد مـن األرواح         " يقول

  "الطيبة بعد األرواح الطيبة 

----------------------  
 في الصفحات    ة هذه المقالة نظراَ ألهميتها     ترجم تتم ) ١(

 ماذا بعد؟: وهي تحت عنوانالتالية 

وهـي   في الصفحات التالية      ترجمة هذه الخلفية     تتم ) ٢(

  . في العراق"باء"سيناريوهات الخطة : تحت عنوان
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 ان ماكس بـوت   CFRويقول الزميل األقدم من 

 جـذري يحتاج الى القيام بشيء ما      " الرئيس بوش   

خذ في التدهور اذا مـا كـان        مر الواقع اآل  ليهز األ 

ادي أسوء هزيمة عسكرية منـذ  ف ت مل في ألدينا أي   

  )١(.فيتنام 

 من جامعـة الـدفاع      يفاي ثيجودآخرون بظمنهم   

 "االستمرار في " الوطني يقول ان قرار إدارة بوش       

على الرغم  "او التهيؤ للفوز     " "الشوط حتى النهاية  

. ى المدى القصير من صعوبته وربما اكثر كلفة عل

 مسببا المزيد من التقسيم     فضل من سحب القطعات   أ

او االسوء ، تقسيم العراق الى ثالثـة مقاطعـات          

  .عرقية 

 الـى   هما وجهة نظر المحللين األمريكان فهي تنب      أ

األوقات العصيبة لمشرعي القوانين الذين يدعمون      

سياسة إدارة بوش في العراق ويستعدون العـادة        

مـن   % ٥٩ير االسـتطالعات ان      تـش  .االنتخاب

األمريكان ممن سيتوجهون الى انتخابات منتصف      

الفترة في شهر تشرين الثاني يعتقدون ان األمـور         

جـون  يقـول   " في العراق تسير بالطريق الخطأ      

ان اإلرهـاب  " مستقل مستطلع  للرأى     وهو   بيغز

ملف مهم لالمريكان ، ولكنهم عندما يريدون الحكم        

بوش ، فان قرارهم يعتمد الى حد       على فترة رئاسة    

وبعض المعلقـين يقولـون ان      " بعيد على العراق    

حرب فى    السياسين قد بدأوا يدركون ان مواقعهم       

  .قد تحسن او تضعف وظائفهم العراق 

-----------------------  
 ترجمة هذه المقالة في الصفحات التاليـة وهـي          تتم) ١(

  .أفكار جذرية للعراق: تحت عنوان

  

  

وهو من الداعمين لحـرب      جو ليبرمان ن هزيمة   ا

في االنتخابات االبتدائية لمجلس الـشيوخ      ، العراق

 إشـارة واضـحة     كـت ،  يتنكللديمقراطيين في كو  

 سايمون جنكنـز  كما كتب    " للتحول بشأن العراق  

ليبرمان على كـل حـال ،        ( نداي تايمز صالفي  

   ) . مستقالَاَ باعتباره مرشحالتراجعيظهر 

 من الديمقراطيين   عليا ال اتادير فرداً من الق    اثنا عش 

 الى بـوش فـي       رسالة رسلواأ " هيل الكابيتول"في  

أواخر تموز يدعونه بالبدأ باالنسحاب في نهاية هذا        

ـ  نرد فعل الجمهوريون كـا    . العام   ن وسـموا   أ ب

ـ   و خصومهم بالضعف تجـاه اإلرهـاب      " نهم  أ ب

لة د ماورد في مقا   يتأكبوذلك  "  االرانب   اديمقراطيو

انهـم   " وليم كريـستول     ستاندرد   الويكلى محرر

  " . عصا واجميعاً جزرة وليس

  الخلفية

    في العراق"اءب الخطة"سيناريوهات 
   من كتاب الكادر –اليونيل بيهنر : المؤلف 

   ٢٠٠٦/ آب  / ٢١

  مقدمة

 تغيير ىال الجدية الدعوات إنطالق سبب هوما

  ؟ العراق في المتحدة الواليات سياسة

  ؟ العراق في األبيض البيت ستراتيجيةإ ماهي

  ؟ العراق في "اءب" الخطة حلول بعض هي ما

 ضوء في العراق مستقبل آمال تغيرت هل

  ؟ األخير العنف

 سياسة على السياسية جندةاأل تؤثر فكي

  ؟ العراق في المتحدة الواليات
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  مقدمة
مع تصاعد مستوى حمامات الدم الطائفيـة فـي          

يون انتقـاداتهم لـسياسة     العراق ، كثف الديمقراط   

إدارة بوش ، قائلين انه اليمكن االستمرار في هذا         

ويرد الجمهوريون قائلين   . الشوط من دون تحديد     

تكيـف   " ان سياساتهم في العراق هي نـوع مـن        

 وليس الوصول الى نهاية السقوط فحسب ،        "لتفوز

ومقابل ذلك فان اسـتراتيجية انـسحاب متـسارع         

الحرب األهلية هناك وتتـرك     بدية  أالتؤدى اال الى    

 .بأفغانستان في التسعينات    البلد ملجأ لإلرهاب شبيهاً     

من النيويـورك تـايمز ، مـن        توماس فريدمان   

لقد حان  "المدافعين األوائل عن حرب العراق يقول       

 كيف نـستطيع    –) ب(الوقت للبدأ بالتفكير بالخطة     

العديد من  " . شتباكنا بأقل الخسائر الممكنة   إان نفك   

ستراتيجيات الخروج والمقترحات قد طفت الـى        إ

السطح لتكشف عن كوارث شاملة بظمنها الـدعوة        

نسحاب آني للقوات األمريكية ، وعقـد مـؤتمر         إل

للسالم يشبه مؤتمر دايتون وشـمول دول الجـوار    

 مناطق ذات شـبه     ةالعراقي وتقسيم الدولة الى ثالث    

  .حكم ذاتي 

ى تغيير  الهو سبب إنطالق الدعوات الجديةما

  سياسة الواليات المتحدة في العراق ؟ 

زدياد العنف الطائفي بشكل حـاد      إ الخبراء   يالحظ

ويعترف كبار القـادة    . خالل الستة اشهر الماضية     

ويعتقدون ن بذلك الموقف،    العسكريين األمريكان اآل  

ن يؤدي الـى حـرب   أتركه بهذا الشكل يمكن     بأن  

من مائـة   كثر  أب ، فان    آولغاية منتصف    . أهلية

عراقي يموتون يومياً ، غالبيتهم في بغداد هنالـك         

 مدني عراقي قد قتل فـي تمـوز         ٣٤٠٠اكثر من   

وفي الوقت الذي قلت فيه خسائر األمريكان . وحده 

بعض الشيء عن األشهر الـسابقة ، فـان عـدد           

الجرحى األمريكان، ومعظمهم بالسيارات المفخخة     

ـ   . "، قد ازداد     دة ان تقـف    اليمكن للواليات المتح

" مكتوفة االيدي بينما يذبح العراقيون بعضهم بعضاً      

قدم فـي   أ ، زميل    تاتشنزيإميشيل  ، هذا ما كتبه     

 الويكلي  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ، في      

ن قـرار واشـنطن     إ"ت  اشتنزيإقال  . )١(ستاندردإ

األخير بإرسال آالف الجنود االضافيين الى بغـداد        

  .يح تجاه الصحهي خطوة باإل

  ستراتيجية البيت األبيض في العراق ؟ إماهي 

ستراتيجية الواليات المتحدة في العراق تتركز      إن  إ 

حول زيادة المستوى الحرفي لقوى األمن العراقية       

، وبناء قابلياتهم ليفرضوا أمن بلدهم بشكل مستقل        

عادة تشكيل الوزارات األمنيـة للـتخلص مـن         إو

  .ة األمنية ستعمال السلطإساءة إالمحاباة و

ن األمريكان دعـم    وما سياسياً ، فيحاول المسؤول    أ

الجهود العراقية لتطوير حكومة الوحـدة الوطنيـة        

التي تستطيع تأسيس إصالحات اقتصادية واسـعة       

  .النطاق 

ان القـوات   : لقد كرر الرئيس بوش مرات عديدة       

األمريكية ستقل كلما ازدادت قوة القوات العراقيـة        

واسـع سـيقرره القـادة      نـسحاب   وكل خطـة إل   

رئـيس اللجنـة    . رض الواقـع    أالعسكريون على   

 يدافع عن الفكرة     كين ميهلمان  الوطنية للجمهوريين 

، "تكيف لتفوز  " االستراتيجية للبيت األبيض القائلة   

  مشيراً الى قرارات الواليات المتحدة لزيادة القوات

---------------  
 التاليـة    ترجمة هذه الدراسة في الصفحات     ت تم )١ (

   منع الحرب األهلية ؟يةكيف: وهي تحت عنوان
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 األمريكية قبل انتخابـات كـانون األول ، ونقـل          

المزيد من الجنود الى المناطق الساخنة مثل بغداد ، 

ومشاركة المزيد من الممثلين الدوليين مثل االتحاد       

 يافي. س  أجودث  تؤيد  . األوربي واألمم المتحدة    

ستراتيجية الرئيس ، مع    إني  من جامعة الدفاع الوط   

نها قد تعني المزيد من الخسائر األمريكية علـى         إ

المدى القصير ، الن جميع الخيـارات األخـرى         

يرنـا  يتركز علـى احتياجاتنـا وسياسـاتنا ومعا       "

للديمقراطية وخسائرنا وجهدنا المفقود في التـأثير       

، هكذا كتبـت فـي      " اإلقليمي واعتمادنا على النفط   

   .تايمزنجلس أاللوس 

   في العراق ؟"اءب"ما هي بعض حلول الخطة 

 كـان هـذا مقتـرح       :إرسال المزيد من الجنـود    

مـاكس  ، و ) R- AZ ( جون ماك كينالسيناتور 

   مجلس العالقـات الخارجيـة     قدم فى أ زميل   بوت

بـوت  . خرون على جانبي المـشهد الـسياسي        آو

 بحـدود   –يفضل تحريك المزيد مـن القطعـات        

 فيها العنف   ىى بغداد التي تنام    ال – جندي   ٣٥٠٠٠

تدريجياً في األشهر األخيرة ، بدالً من زيادة تواجد         

اذا ما كان بوش يعتقد     " . ١٣٠٠٠القطعات بمقدار   

مين مدينة بغداد التي    أان قوة بهذا الحجم تستطيع ت     

نـه  إماليين نـسمة ، ف    ) ٦(يزيد عدد سكانها على     

 فـضل عـسكرييه   أبالتأكيد لم يستمع الى نصيحة      

 .  لوس انجلس تايمز    بوت في  هذا ما كتبه  "المحترفين

مريكياً أمع ان ماك كين الذي طالما دعم حضوراً         

أوسع في العراق ، يحذر من إعادة انتشار المزيـد          

من الجنود الى العاصمة ألنها ستسبب بالتخلخل في        

العديد مـن الخبـراء     . األجزاء األخرى من البلد     

ه الى مزيـد مـن      يقول  في الوقت الذي نحتاج في      

ن نعطي  أالجنود ، فانه من غير المجدي سياسياً ،         

  .سبباً لهبوط شعبية الحرب خالل سنة انتخابية 

 في الوقت الحاضر ، ال يوجد اال فئة من          :اإلحتواء

 يؤكـد  .شيعة العراق والسنة قد حملـت الـسالح     

حتواء التمرد لمنع العنـف     إت الحاجة الى    اتشنزيإ

ويـشير الـى نجـاح      .  الطائفي مـن االنتـشار    

االستراتيجية البريطانيـة فـي مواجهـة التمـرد         

وتمـرد   ) ١٩٦٠ – ١٩٤٨( الشيوعي في الماليا    

   ) .١٩٥٦ – ١٩٥٢(   الماوماو في كينيا 

بينما لم ينتشر العنف خـارج مجتمعـات االقليـة          

اذا مـا اسـتخدم     "تدت  شيسنإكتب  . المتورطة فيه   

ـ                  ستثمر المتمردون بنجاح هـذا الجهـد غيـر الم

الف من السنة العـرب المـضطهدين       لمئات اآل [ "

، "] والحاقهم بالميليشيات او التدريب شبه العسكري     

فراد مضطهدين  أن يشكلوا تحالفات تكتيكية مع      أاو  

من الفئات االخرى ، فسينتج عن ذلك زيادة كبيرة         

  " .في قابليتها على العنف

تفكيـر  هذه المدرسة من ال    :نسحاب من العراق  اإل

يناصرها العديد من مناهضي الحرب الديمقراطيين      

وبعض الجمهوريين ممن هم صدى لوجهة نظـر        

ال يمكننا ان نغامر بنفوس طيبـة       "فريدمان القائلة   

ولكن ضمن هذا المخيم هنـاك      " . أثر نفوس طيبة  

 السفير األمريكـي    .ستراتيجيات مختلفة للخروج    إ

 ،  بروكارد هـول  تـش ريالسابق لدى األمم المتحدة     

نه يفضل سحب   إ يقول ،    الواشنطن بوست كتب في   

بشكل (      القوات على شكل مراحل من العراق       

، ) عظـم أال يمثل إذالال وال يقود الـى فوضـى          

 للقوات األمريكية في شمال العراق      نتشاراَإويقترح  

نفجار العنف بين الكرد واألتـراك      إللوقوف بوجه   

جورج  . نستانوتحويل المزيد من الجنود الى أفغا     
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ستـشارات   لإل Stratfor  ، مؤسس شركة   فريدمان

ال تستطيع الواليـات المتحـدة      "ستراتيجية يقول   اإل

 لـيس   ; جنـدي    ١٣٠٠٠٠حتواء حرب أهلية ب     إ

 ."  دون الحصول على نتيجة    لهذه القوات اال الخسائر   

 جنـدي   ٤٠٠٠٠نسحاباً يبقي بحدود    إوهو يفضل   

يقول . لسكان  يقيمون في قواعد في مناطق كثيفة ا      

ن هذا النوع من االنسحاب قد يكون مقبـوالً         إبوت  

يمكن استعمال األمـوال    . "كثر على المدى البعيد     أ

الموفرة من تقليص التواجد األمريكـي لتحـسين        

  " .تدريب وتجهيز المزيد من الوحدات

 يقترح بعض الخبـراء عقـد    :عقد مؤتمر للـسالم   

دايتـون  تفـاق   إمؤتمر سالم يعتمد الى حد ما على        

.  الذي انتج مجلس سالم البلقان       ١٩٩٥ عام   للسالم

 الذي تقوده األمم المتحدة     منتدى ستة زائد اثنين   او  

   .١٩٩٨والخاص بأفغانستان في عام 

 من بين عدة أمور     -ن يركز المؤتمر على     أينبغي  

  منع المساعدات  األجنبيـة للفئـات العراقيـة           -

 عبر حدودها   وكذلك كبح تدفق الجهاديين   ، المتحاربة

فريدمان من التايمز يقترح إشراك العبـين مـن         . 

المنطقة مثل إيران وسـوريا ومـصر والعربيـة         

السعودية ودول أخرى مثل الصين والهند واليابـان        

لتنفيذ مثل هذا "نه إومع ذلك وكما يعترف . وروسيا 

ن تبـين   أالمؤتمر ربما كان على الواليات المتحدة       

  " .نيتها في المغادرة

ــو بريغزب ــسكيجني ــات ن ــز الدراس ــن مرك  م

ن يتبع هـذا المـؤتمر      أاالستراتيجية الدولية يفضل    

مـؤتمر   "وجيم ليهـرر   ورأنيوز  موقع خبرأحسبما  

المانحين للدول المهمة في أوربا والشرق األقـصى        

التي تستفيد من النفط العراقي للمساعدة في إعـادة         

  " .تأهيل العراق

 ، من قبل الرئيس     أعلن هذا الخيار  : تجزئة العراق 

 . جلـب . لـسلي اج     CFRالفخري المتقاعد لل    

 مناطق قوية   ةثالث"ويتصور العراق الالمركزي ب   

" . مع حكومة مركزية محدودة ولكن مؤثرة وفعالة      

كتب جلب في المائدة المـستديرة فـي الـشؤون          

مـن  "ن توحيد العـراق بالالمركزيـة       أالخارجية  

عداء ، ولكنها   ن ال يجعل كل العراقيين س     أالمحتمل  

مـراً  أعطاء كل مجموعة معظم ما تعتبره       خطة إل 

 إعادة تكريس حكم ذاتي للكـرد ، حكـم          ;ً              ايرئيس

ذاتي بدرجة معينة مع أموال للـسنة ، وللـشيعة ،           

الحرية التاريخية لحكم أنفسهم والتمتع بمـستقبلهم       

  .الغني 

ن شكالً  إان هناك عدد متزايد من الخبراء يقولون        "

، كال العراق الفيدرالي من المحتمل ان يشكل      شأمن  

 المنتقـدون    .ولكن هناك أنواع مختلفة لهذا الخيار     

ن تقـسيم عائـدات الـنفط       إيقولون  ) جلب(لخطة  

سيكون مشكلة حقيقية ، وخصوصاً إعطاء المناطق       

.  التـي يـسكنها العـرب الـسنة          واردالفقيرة الم 

ن التجزئة ، وبسبب االخـتالط      إخرون يقولون   آو

لعرقي في بعض من أجزاء المحافظات المختلفـة        ا

لـن   . "ستزيد من القتال الطائفي ، ولن يقلل منـه        

سنيستان و كردستان و    (حداً مقتنعاً ب    أيكون هناك   

وهـذا بـدوره    . "حسبما كتب يـافي     )" شيعيستان  

ن مجتمعات الكرد   إ" كيد سيوسع الحرب االهلية   أبالت

 ليـست  العراقيين ، والعرب السنة والـشيعة هـي   

سالمييه ،  إ و نييه فلكل منها علما   متماثلة،  مجتمعات  

   .ون الفالحاألوليغارشيون ووفيه الغني والفقير و
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 ضوء في آمال مستقبل العراق تغيرتهل 

  العنف األخير ؟

نعم ، لقد رفضت إدارة بوش الرأي العـام الـذي           

 في حرب أهلية    سقطن العراق قد    أيكرر كثيراً من    

ـ  ن الجنرال إمع   رئـيس األركـان     ،ر بـيس   بيت

ظهر قلقاً جديداً بشأن القتال الطائفي      أالمشتركة قد   

 يتفـق   . مسلحة ال اتستماع للجنة الخدم  إجلسة  في  

معظم الخبراء مع البيت األبيض في خفض مستوى        

ماله في تأسـيس فـوري لديمقراطيـة علمانيـة          آ

 . كبح العنف ودحر التمرد   الى  ، وجماعية في العراق  

ارة نحو الديمقراطية فـي الـشرق       ندفاع االد إن  إ

على األقل لفتـرة    ( ن يكون ثانوياً    أينبغي  "األوسط  

بالنسبة لجهودهـا لمنـع الحـرب       ) سنوات قادمة   

 من  جيمس دوبن ، هذا ما كتبه     " األهلية في العراق  

 مركز األمن الدولي وسياسة الـدفاع        راند مؤسسة

  .)١( ندوة المائدة المستديرة للشؤون الخارجية في

جندة السياسية على سياسة ف تؤثر األكي

  الواليات المتحدة في العراق ؟

العديد من الخبراء ، بظمنهم الدبلوماسي األمريكي       

البريت قد نصحوا كرد العراق ، من       غالسابق بيتر   

ن الرئيس بوش يفتقر الى القوة السياسية لتوحيـد         أ

ن تزايد هبوط شعبية الحرب لعـب دوراً        إ. العراق

سـباق االنتخابـات الحزبيـة الـى        اً فـي    يرئيس

السيناتورية ، فبالنسبة للسيناتور جوزيف ليبرمـان       

وهو من مؤيدي الحرب قد خسر لصالح المتحـدي         

  المناهض للحرب نيد المونت في انتخابات

-----------------  
فـي العـدد    الهـام   تمت ترجمة هذا الموضـوع      ) ١(

  ، ما الذي بنبغي فعله في العراق؟)٥٠(رقم

  

ــدي ــة ال ــى مقراطيين االولي ــتناداً ال خــر آ واس

  ســكانمــن % ٥٦ ان )زغبــي(اســتطالعات 

الواليات المتحدة  يقولون ان الحرب في العراق ال         

اإلرهاب  . "تستحق الخسائر في أرواح األمريكان    

، كما يقول مـستطلع اآلراء      " ملف مهم لألمريكان  

 ولكن عندما يتعلق األمر بالحكم على       ;جون زغبي   

ش فان قرارهم يعتمد الى حد بعيد ، على         رئاسة بو 

ان الدورة االنتخابية قد سخّنت الخطابات      . "العراق  

ن يتهم الديمقراطيون الجمهوري  إ. الخاصة بالحرب   

باإلخفاق بفهم الحقائق المرة في العـراق وتعـديل         

بـأن  بينما يصرح الجمهوريـون     . ستراتيجيتهم  إ

  .الديمقراطيين لينون مع اإلرهاب 

  بعد؟    ماذا   

  ٢٠/٨/٢٠٠٦ - صحيفة الواشنطن بوست

  كالبو. بايمان   و كينيث ام . دانييل ال 

  القتال ينشرون جروناالمه

  جديدة مواطن يجد اإلرهاب

  ُمعٍد التطرف

  نفصاليةاإل يولد نفصالاإل

  الجوار تدخل من حذرال

  الدعم توفير

  الفائزين ارإختي عدم

  األكراد  مع التفاهم

  الحدود غلق

 فان العـراق    ، كان  بأي تعريف   :المناقشة انتهت 

 فـان   ،وفـي الحقيقـة   . هو في حالة حرب أهلية      

الشيء الوحيد الذي يحول بين العراق وبين السقوط        

 ١٣٥٠٠٠ على غرار البوسنة هو      ل شام في دمار 
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 وهم ال يفعلون اال تقليل سـرعة   ،عسكري أمريكي 

والصراع الداخلي يمكـن ان يتـصاعد       . السقوط  

فيصبح صراعاً ال يهدد العراق فحسب بل جيرانه        

ايضاً في عموم أنحاء منطقة الخليج الفارسي الغنية        

  .بالنفط ، وبعدم االستقرار والفوضى والحرب 

ب أهلية شاملة في العراق قد تكون       ان عواقب حر  

ه مثـل هـذ   دراسة تجارب اخرى ل   وعند  . وخيمة  

 قد   يتضح ان مئات اآلالف من الناس      ،اتالصراع

المهاجرين و المهجـرين قـد يـصبحون        .يموتون

 في العـراق ووجـود      ومع وجود التمرد  ،بالماليين

الميليشيات والجريمة المنظمة والعـصابات التـي       

تحتية للنفط العراقي فان حرباً     تستولي على البنية ال   

أهلية قد تساعد على تصاعد أسعار النفط الى أعلى         

  .ن آلامما هي عليه 

ه الواليات  ه فان اكبر خطر ستواج    ،وعلى اي حال  

  مـن  المتحدة من الحرب األهلية في العراق هـو       

واألعبـاء وعـدم    توسع الحرب نحـو الخـارج       

 محاكات االنفصال فـى دول    االستقرار ومحاوالت   

 .هـا ب مماثلة يمكن ان تنـدلع في      واو حر الجوار  

حيث يمكن ان  )الشرق األوسط الجديد ( مرحباً ب 

تتبع الحروب األهلية إحداها األخرى مثل الكثيـر        

  .من أحجار دومينو الحرب الباردة 

وبخالف الشيوعية فان أحجار الدومينو هـذه قـد         

  .تسقط 

يل وبالنسبة لالهتمام األخير بالصراع بين إسـرائ      

وحزب اهللا فان الناس الذين ماتوا في العراق خالل         

الشهر الماضي اكثر بكثير من أولئك الذين مـاتوا         

في إسرائيل ولبنان وعشرات اآلالف قتلـوا فـي         

الحرب او بسبب فعاليات الجريمة منذ بدأ االحتالل        

وهناك عالمات أخرى للحرب األهلية ،       األمريكي،

ئـات االالف   فالمهاجرون والمهجرون يعـدون بم    

والميليشيات مستمرة في االنتشار والشعور بكـون       

وعند التفكيرفى عـدد    . قد تالشى   " ياعراق"المرء  

االخطاء التى ارتكبتها الواليات المتحدة فى العراق       

  ، وكيف كانت المهمة صعبة    ، الذى استهلك  الوقت

 بدء فصل مـن التـصحيح فـي          بعد  ان حتى  نجد

 مـا   االمر اال تأجيل  فال يغير من      واشنطن وبغداد   

  .ر منه فالم

العراق الكثير من الظروف الموصـلة الـى        يقدم  

التشتت ، فالجماعات االثنية والقبلية والدينية للبلـد        

توجد ايضاً في دول مجاورة ، وهي ايضاً تعـاني          

المشكالت نفسها ، وللعراق تاريخ من العنف مـع         

جيرانه سببت الرغبة في االنتقام وعملـت علـى         

نار التطاحن المستمر ، والعراق ايضاً يملك       إذكاء  

النفط أكثرها وضوحاً   وموارد يتطلع لها الجيران ،      

 ولكن العتبات الدينية المقدسة تدخل في الحـسبان       

 وحدوده   سهلة االختراق ، والحـروب         … ايضا

 سواء أكانت في أفريقيا او آسيا او اوربا         –األهلية  

لـى خـارج     غالباً ما تمتـد ا     –او الشرق األوسط    

 – فان الصراع اليهودي     ،في سبيل المثال  . الحدود  

توقف  واستمر حتى    ١٩٢٠الفلسطيني الذي بدأ في     

  ساعدت علـى   ١٩٤٨في  االعمال العدائية  رسميا     

 و  ١٩٥٦ الحرب العربية اإلسرائيلية فـي       نشوب  

 ، وكادت تسبب حرباً أهليـة فـي األردن          ١٩٦٧

لبنانية  وأشعلت الحرب األهلية ال    ١٩٧١ – ١٩٧٠

 والصراع اللبناني سـاعد علـى       ١٩٩ .– ١٩٧٥

   .١٩٨٢ – ١٩٧٦حرب األهلية في سوريا في 

وفي حين ان حرباً أهلية على وشك االندالع على         

نطاق واسع في العراق فعلى واشـنطن ان تقـرر          
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كيف ستتعامل مع اخطر الطرق واكثرها شـيوعاً        

التي فيها تنتقل هذه الحروب خارج الحدود الوطنية        

لدى بتفهم أزمة الالجئين واإلرهاب والتطرف       و   ،

 ومحاكات االنفـصال فيهـا      الدول المجاورة سكان  

ع  مثل هـذه     ندالا  تسبب  التي ة الخارجي توالتدخال

 يمكن البـدء    بتفهم كل هذه االمور   ، الحروب عادة 

بالتفكير في كيفية معالجتها في األشـهر والـسنين         

  .المقبلة 

  جرون ينشرون القتال االمه

ان التدفقات الكبيرة لالجئـين هـي مـن سـمات           

الحروب األهلية الكبرى ، فحرب أفغانستان نجـم        

عنها اكبر تدفق لالجئين منذ الحرب العالمية الثانية        

، اذ هرب اكثر من ثلث العدد الكلـي للـسكان ،            

الصراعات في البلقان في التسعينات ايضاً ، نجـم         

 داخـل   عنها ماليين الالجئين و الناس المهجـرين      

بلدهم ، وفي كوسوفو هرب ثلثا األلبان من البالد ،          

 ٤,٤وفي البوسنة نصف سكان البلد البالغ عـددهم         

 مليون منهم   ١جروا هجرة داخلية وهجر     امليون ه 

عند مقارنة ذلك بالعراق فان ذلك يعني ان        و. البلد  

 مليون عراقـي سـيهجرون هجـرة        ١٢اكثر من   

ن الى الـدول    ؤو ماليين سيلج  ٦داخلية واكثر من    

  .المجاورة 

 فحـسب ،    انياان المهاجرين ال يشكلون عبئاً انـس      

انهم غالباً ما يستمرون في الحـرب فـي أمـاكن           

الجديدة وهم بهذا ينشرون العنف الى بلدان       اقامتهم  

ض األوقات تعبر بعض الجماعات     أخرى ، وفي بع   

ماليـين  . المسلحة الحدود من جانب إلى الخـر        

الحرب ضد  ناء  ثااألفغان الذين هربوا الى باكستان      

االتحاد السوفيتي في الثمانينات يـصورون هـذا        

التحول ، فبعد تمركزهم في المعـسكرات لـسنين         

 قـام   ،بـبالدهم   الذى لحق والحرب قائمة و الدمار   

جئـين بااللتحـاق باإلسـالميين       مـن الال   رالكثي

المتطرفين في منظماتهم ، وعندما رحل السوفييت       

اصبح الالجئون العنصر األساسي المكون لطالبان      

، وهذه الحركة التي غذتها المخابرات الباكـستانية        

 في النهاية   ،ومختلف االحزاب السياسية اإلسالمية   

استولت على الحكم في كابل وفتحت البـاب امـام        

       بن الدن إلنشاء قاعـدة جديـدة لعمليـات          أسامة

  ) .قاعدة ال( 

 جنيدان معسكرات الالجئين غالباً ما تكون مكاناً لت       

الميليشيات وهي تستخدمهم فـي االغـارة علـى         

مواطنهم األصلية،وال مفر من ان يقوم اعـداؤهم        

بمهاجمة المعسكرات او حتى الحكومة المضيفة لهم   

لحكومات بدورها باستخدام هذه اتقوم ، وفي النهاية    

الالجئين كأدوات للتأثير في األحداث في بلـدانهم        

وذلك من خالل تسليحهم وتدريبهم وإدارتهم وهـذا        

  .ما يزيد من اشتعال الصراع 

وربما كان اكثر األمثلة مأساوية في المشاكل التي        

 حدث عشية القتـل     ماتسببتها الهجرة الجماعية هو   

 ، فبعد ان تسبب ما      ١٩٩٤الجماعي في راوندا في     

 – ٨٠٠٠٠٠قام به الهوتو من القتل فـي مـوت          

 من التوتسي والهوتو المعتدلين قامـت       ١٠٠٠٠٠٠

جبهة راوندا الوطنية التي يقودها التوتسي بالهجوم       

وهـذه الجبهـه    .  من اوغندا المجاورة     على البلد 

 نحو ذلك من التوتسي الذين     او ٥٠٠٠٠٠تتكون من 

فظائع الـسابقة ، وعنـدما      هربوا من رواندا من ال    

 ميلون من الهوتو ١دخلت الجبهة الى راوندا هرب    

الى الكونغو المجاورة مخافة ان يسبب ما ارتكبوه        

  .من اثم تجاه اآلخرين سيعود ليلحق بهم 
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 استمرت عصابات الهوتو    ١٩٩٤وبعد سنتين من    

ين يغارة داخل راوندا وبدأت العمل مع الكونغول      االب

والجبهة الجديدة التي   . كو  ييسيسورئيسهم موبوتو س  

 لـيس   ،انبثقت عنها حكومة راوندا ردت بمهاجمة     

ميليشيات الهوتو ومعسكراتهم وحدها بل في مدى       

جيرة اوسع ورفعت شان واحد من قادة المعارضة        

 هالكونغوليين القليلي الشأن ، لوران كابيال واصـلت       

 واشتعلت الحـرب فـي      الى السلطة في كنشاسا ،    

 ميلـون   ١سببت في موت ما يقارب من       الكونغو فت 

  .إنسان 

ان تدفق الالجئين من العراق قد يزيد مـن سـوء           

حالة االستقرار في الـدول المجـاورة جميعـاً ،          

 ميلون  ١فالكويت في سبيل المثال فيها عدد السكان        

ثلثهم من الشيعة ، وتدفق عدة مئات من اآلالف من          

نيـة فـي    الشيعة الى الكويت قد يغير الموازنة الدي      

ان هـؤالء الالجئـين     . البلد بين عشية وضحاها     

ـ العراقيين من الشيعة الكويتيين يمكـن ان ينقل        وا ب

على حكومة الكويت التي يهيمن عليها السنة ويروا        

ان العنف هو الوسيلة الوحيدة لقرون من التفرقـة         

  .التي القوها على أيدي الكويتيين السنة 

ن علـى   فع اآل رين في العراق ترت   جن أعداد المه  إ

الرغم من انهم اقل مما يمكن ان يكونوا لو ان البلد           

 ١٠٠٠٠٠كان في حرب أهلية شاملة ، ويقـال ان         

من العرب قد فروا من شمال العراق تحت ضغط         

 عربي سني هربوا    ٢٠٠٠٠٠الميليشيات الكردية و    

ـ          ذىمن القتال بين الجماعات السنية والتحـالف ال

وفـي  . رب العراق   تقوده الواليات المتحدة في غ    

 – ٥٠٠٠٠االشهر الثمانية عشر الماضية هـرب       

 من الشيعة من المدن التي تختلط فيهـا         ١٠٠٠٠٠

المذاهب في وسط العراق من اجل سالمتهم الـى         

ن وفـضالً عـن     وحتـى اآل  مدن جنوب العراق ،     

الفلسطينيين وسائر األجانب فان العـراقيين مـن        

دهم متجهين  غادروا بال قد  الطبقات العليا والوسطى    

وللتدليل . الى مصر واألردن ولبنان ودول الخليج       

 فقد أصدرت وزارة    ٢٠٠٤على هذا الهروب منذ     

سمح لألهـل بنقـل      وثيقه ت   ٤٠٠٠٠التربية نحو   

أطفالهم الى الدراسة في الخارج ، واذا ما اسـتمر          

العنف بالتصاعد فسوف يهرب حتى أولئك الـذين        

ات كبيـرة   ليست لهم موارد ليعيشوا في معـسكر      

  .اقرب ما تكون لبالدهم 

  اإلرهاب يجد مواطن جديدة 

أثبتت الحرب على العراق انها كارثة في الكفـاح         

مقـاتلون هنـاك يتلقـون      لضد اسامة بن الدن ، فا     

التدريب ويبنـون الـشبكات ويـزدادون تطرفـاً         

واالحتالل األمريكي كان حلمهم في تجنيد الشباب       

لدرجة نفـسها مـن     المسلم في كل أنحاء العالم وبا     

السوء فان حرباً أهلية واسعة النطاق في العـراق         

  .يمكن ان تجعل مشكلة اإلرهاب اكثر سوءاً 

ان هذه المنظمات اإلرهابية مثل حزب اهللا ونمور        

تحرير التاميل والجماعـات اإلسـالمية المـسلحة        

والجيش الجمهوري االيرلندي ومنظمـة التحريـر       

وب أهليـة ، ثـم      الفلسطينية ولدت جميعاً في حر    

انقلبت من الهجـوم علـى أعـداءها فـي لبنـان            

وسريالنكا والجزائر وايرلندا الشمالية وإسـرائيل      

غاراتها فـي أمـاكن اخـرى ،        لتشن  من اجل ان    

ــان   ــرائيليين واألمريك ــاجم اإلس ــزب اهللا ه ح

وجبهة نمور التاميل   . واألوربيين في أربعة بلدان     

يف غاندي  اغتالت رئيس وزراء الهند األسبق راج     

بسبب تدخله في سيريالنكا ، والجيش الجمهـوري        
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االيرلندي بدأ حملتـه بمهاجمـة بريطانيـا فـي          

  .الثمانينات 

والجماعة اإلسالمية المسلحة هاجمت فرنسا مـن       

خالل اختطاف طائرة من طائرات اير فرانس ، ثم         

وفـي  . تحولت الى تفجير القنابـل فـي الـبالد          

ـ      ات الفلـسطينية   السبعينات بدأت مختلـف الجماع

بما فـي  . باالغارة على اإلسرائيليين حيثما وجدوا   

ذلك األلعاب األولمبية في ميونخ ومطارات اثينـا        

وروما ، ثم هاجمت الغربيين المدنيين الذين تؤيـد         

  .حكوماتهم اسرائيل 

وفي أفغانستان فان الصراع ضد الـسوفييت فـي         

. الثمانينات كان المحرك لحركة اسامة بـن الدن         

قد ذهب الكثيرون من المجاهدين الى أفغانـستان        ل

وهم محملون بفكرة ضبابية عن الجهـاد ، ولكـن          

بعضهم لبعض  تولد ظلم   اثناء القتال في أفغانستان     

فتعلم الجهاديون السعوديون ان يكرهوا الحكومة      ، 

المصرية وتعلم الشيشان ان يكرهوا إسرائيل ، وفي 

 مـنهم ان    هذه األثناء اقنعـت القاعـدة الكثيـرين       

الواليات المتحدة كانـت مركـز مـشاكل العـالم          

اإلسالمي وهي وجهة نظر لم يسبق ان اعتنقتهـا         

والحروب األهلية  . مجموعة ارهابية سنية من قبل      

االخرى في الدول اإلسالمية بمـا فيهـا البلقـان          

والشيشان وكشمير بدأت السباب محلية ثم تعززت       

ا انزلـق    واذا م  من خالل حركات جهادية أوسع ،     

العراق الى حرب أهلية اكثر عمقاً فانـه سـيكون          

ملجأ لإلرهابيين الشيعة والسنة على حـد سـواء         

وسوف تزيد المشكلة فيه عما حصل في لبنان في         

  .بان عهد حكم طالبان أالثمانينات او في أفغانستان 

 فان جيش الواليات المتحـدة      ،وفي الوقت الحاضر  

ـ       اك معـسكرات   يقمع جهود الجهاديين ، فليس هن

تدريب كبيرة مثل تلك التي أقامها المتطرفون فـي         

أفغانستان ، وبالطريقة نفسها فان حزب اهللا وسائر        

الشيعة اإلرهابيين ليس لهم اال القليل من الظهـور         

ن ، ولكن كلما زاد دخول الشيعة في        في العراق اآل  

المعركة زاد احتمال تدخل حزب اهللا ، وقد يقـوم          

تطرفون بضرب مؤيـدي الـسنة      هؤالء الشيعة الم  

الذين يعارضونهم مثل المملكة العربية الـسعودية       

  ، والكويت او يحرضون مواطنيهم الشيعة ضـدهم      

وفي التركيز على جماعات اإلرهاب العربية يغيب       

االهتمام بحزب العمال الكـردي وهـو جماعـة         

مناهضة لتركيا طالما ناضلت من اجل إقامة دولة        

قاً من العراق ، وكلما انغمس    كردية في تركيا انطال   

العراق في الفوضى كان المجال مفتوحـاً لحـزب         

  .العمال الكردي في شمال العراق 

ان المجاهدين السنة يمكن ان يتوجهوا على وجـه         

التحديد الى المملكة العربية الـسعودية لحـدودها        

الطويلة غير المحروسة جيداً مع العراق ولرغبتهم       

 .األسرة الحاكمة السعودية    يراالستقرارامام  تعكفي  

والفوضى في العراق قد حفزت بعض الـسعوديين        

قـد تتغيـر    ، وفـي المـستقبل   .اإلسالميين الشباب 

سـعوديين يـساعدون المقـاتلين      ين  مـن     لموازا

 الـى مقـاتلين عـراقيين        امريكـا  العراقيين ضد 

يساعدون جهـاديين سـعوديين ضـد الحكومـة         

للنفط السعودي   جاعلين من البنية التحتية      ،السعودية

  .هدفاً لهم 

  التطرف ُمعٍد 

الحروب األهلية تشعل عواطف الشعوب المجاورة      

 فالفوضى والقتل على    .، وهي مسألة تتعلق بالقرب    

ثيراً منها اذا كانت على بعد      أبعد خمس اميال اشد ت    

 ميل ، وتزداد المشكلة سوءاً عندما تتـدفق         ٥٠٠٠
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ن يوب. حدود الجماعات االثنية والدينية الى خارج ال  

الحين والحين يطلب الناس ان تتدخل حكومـاتهم         

لصالح مواطنيهم الذين تسحقهم الحرب األهليـة ،        

وبالعكس فقد يعمدون الى مد يد العون الى إخوانهم         

فــي الــدين او العــرق ، ويــستقبلون الالجئــين 

  . الملجأ  لهمويتبرعون بالمال والبنادق ويؤمنون

 تحت ضغط شديد من     وقد عمدت الحكومة األلبانية   

شعبها الى دعم ألبان كوسوفو الذين كانوا يحاربون        

من اجل االستقالل عن صربيا ، ونتيجة لذلك فقـد          

قدمت تيرانا الدعم الدبلوماسـي لجـيش تحريـر         

 وهـددت بالتـدخل     ١٩٩٩ – ١٩٩٨كوسوفو في   

لمنع صربيا من سحق الكوسـوفيين ، وبالطريقـة         

و االيرلنديـة   نفسها فهناك الكثير من الجماعـات       

االيرلندية ـ االمريكيه ساعدت الجيش الجمهورى  

وفرت المال والـسالح     ،السباب عرقية االيرلندى  

  .واشنطن ودبلن فى لجماعات دعم له 

في بعض األحيان يعمل التطـرف فـي االتجـاه          

ظالم مالمضاد عندما تشكو الشعوب المجاورة نفس       

ن اجل  رفاقها عبر الحدود ، لذا فهي تسعى للقتال م        

نفس األهداف في بلدانها ، وعلى الـرغم مـن ان           

السنة السوريين رزحوا تحت دكتاتورية العلـويين       

     فان أعضاء من األخـوان المـسلمين        ١٩٦٠منذ  

سارعوا الى  ) أهم جماعة معارضة عربية سنية      ( 

العمل عندما رأوا اللبنانيين السنة العرب يقـاتلون        

ـ   ة حصه فى السلطة  السياسي     إلحراز  ة من الحكوم

 المارونية في بيروت ،     التى تسيطر عليها االقلية     

وهذا ما حفزهم على االنتفاض على نظام حـافظ         

األسد في دمشق في نهاية السبعينات ولكن نظـام         

حافظ األسد لم يكن ضعيفاً مثل حكومة لبنان ، ففي          

 قام االسد بمحو مركز مدينة حماة مركـز         ١٩٨٢

 ٤٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠ين  االخوان المسلمين وقتل ماب   

  .فقضى على التمرد 

وجيران العراق عرضة للخطر من هذا النوع من        

 المنطقة ،  فى االنفجار ، وتقسيمات العراق تنعكس

 فان البحرين والكويت والمملكـة      ،في سبيل المثال  

الشيعة ال   من   العربية السعودية لها جميعاً طوائف      

 ١٠ ففي السعودية يشكل الشيعة   . يستهان بحجمها   

من السكان ولكنهم يتركـزون فـي المنـاطق         % 

وشعب البحرين غالبيته من    . الشرقية الغنية بالنفط    

الشيعة على الرغم من ان النظام سني ، وبالطريقة         

نفسها فإيران وسورية وتركيا فيها اقليات كرديـة        

  .مهمة وتتركز جغرافياً بمحاذاة كردستان العراق 

عراق تبدو عليهم   والسكان في بعض البلدان حول ال     

في آذار وبعد قيام السنة     فمظاهر تطرف خطرة ،     

بتفجير ضريح العسكريين الشيعي في العراق خرج       

 من البحرينيين ليعربوا عن غضبهم فـي        ١٠٠٠٠

 عنـدما هاجمـت قـوات       ٢٠٠٤الشوارع ، وفي    

الواليات المتحدة المتمردين السنة العـراقيين فـي        

يين الـسنة ،    الفلوجة احتج عدد كبير من البحـرين      

وهناك عدم استقرار في كردستان إيران في السنة        

الماضية وهو ما حمل إيران على نقل قطعاتها الى         

  الحدود وحتى ضرب بعض المواضع داخل العراق 

واألتراك ايضاً نقلوا المزيد مـن القطعـات الـى          

الحدود العراقية لمنع أي حركة للقوات الكردية بين        

  .البلدين 

 ذلك ان التوتر يزداد بين الـشيعة        واالنكى من كل  

والسنة في المناطق الشرقية المهمة فـي المملكـة         

العربية السعودية فكما في البحرين فالكثيرون مـن        

الشيعة السعوديين شاهدوا نجاح الشيعة في العراق       



 التحدي الصهيوين                 )٥٨(مراكز األحباث اإلستراتيجية  راق يفالع            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 ة           مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجي      ٣٦ من ٢٤                                                   ٢٠٠٦ - أيلول

ولذا فهم اليوم يطلبون معاملة سياسية واقتـصادية        

افضل ، وقد قامت الحكومة بـبعض المبـادرات         

رضوية ، ولكن السنة في المملكة يتهمون الشيعة        الت

عالنية بالضاللة ، وبدأ زعماء الطائفتين بالتحضير       

وهذا الرعـب يحـصل     .لحرب شقاق في اإلسالم     

  .على مبعدة اميال من العراق 

  نفصالية نفصال يولد اإلاإل

تـشبه حالـة    هشة  ان جيران العراق هم في حالة       

نفـصال فـي    العراق ، واذا ما تعالت أصوات اال      

العراق فسيحدث الشيء نفسه في أمـاكن أخـرى         

فان : لية واضحة   وسيحرز االنفصاليون قوة ، واآل    

جماعة معرضة للقمع لها حس بهوية وطنية سوف        

تطلب االستقالل وهي مستعدة للحرب مـن اجـل         

واذا لم يتم سحق مثل هذه الجماعة فوراً        . احرازه  

 الى فعـل    خرين لهم نفس األهداف قد يميلون     آفان  

  .الشيء نفسه 

ان الحروب األهلية المختلفة في يوغسالفيا السابقة       

في التسعينات تعطي مثاالً جيداً ، كانت سـلوفينيا         

مصممة على اعالن االستقالل وهـو مـا دعـى          

الكروات الى اتباع النهج نفسه ، وعندما عـارض         

الصرب انفصال الكرواتيين من يوغسالفيا بـالقوة       

روب األهلية في يوغسالفيا ، وقد      اندلعت اولى الح  

اعترف االتحاد االوربي بحماقة باستقالل كل مـن        

السلوفينيين والكرواتيين مؤمالً ان يكون لذلك نهاية       

 فـالكثيرون مـن     ،لسفك الدماء ، وعلى اي حـال      

المسلمين البوسنيين ارادوا االسـتقالل ، وعنـدما        

وا السلوفينيين والكرواتيين يتـسلمون مكافـأة       ؤر

ردهم اتبعوا األسلوب نفسه ، والحكومة البوسنية       تم

 لم تعلـن االسـتقالل فـان         ان الجديدة خشيت انها  

صربيا وكرواتيا سوف تستوليان على األقسام التي       

يسكنها الصرب والكروات في بلـدهم ، وعنـدما         

 حـول   ١٩٩٢نظمت البوسنة اسـتفتاء فـي اذار        

من المـصوتين ، ورفعـت       % ٩٨االستقالل أيده   

يفو معلنة انتهـاء    يريس في جميع انحاء سيرا    المتا

  .ابشع حرب اهلية في البلقان 

ولم يقف األمر عند هذا الحد ، فالنـصر النهـائي           

 – حتى بعد اربع سنوات من الحـرب         –للبوسنين  

لبان كوسوفو عنـدما    أكان عنصراً مهماً في تفكير      

 – ١٩٩٧تحركوا ضد الحكومـة الـصربية فـي         

شعل فتيل الرغبة فـي      ، فالقمع الصربي أ    ١٩٩٨

و  بحرب كوسـوف   ١٩٩٩االستقالل الذي انتهى في     

ين حلف شمال االطلسي وصـربيا ، وبـدورهم         ب

فااللبان في مقدونيا اشعلوا نار حـرب عـصابات         

ضد حكومة سكوبي من اجل احراز الشيء نفـسه         

  .افضلاو 

وفي حالة العراق فان اول المرشحين لالنفـصال        

 جماعـة علـى     ةأي فاذا كانت    - االكراد –واضح  

  .شك االكراد الاالرض تستحق بلدها فهي ب

 مليوناً من البشر يعيشون     ٢٥فهم شعب مميز يضم     

 .في المنطقة جغرافية متماثلة ولهم لغتهم وثقافتهم        

 فإذا اعلـن االكـراد العراقيـون        ،وعلى اي حال  

استقاللهم وحمتهم األسرة الدولية فليس من الصعب       

 فـي تركيـا وإيـران       تخيل ان الجماعات الكردية   

  .سوف تفعل الشيء نفسه 

وفضالً عن ذلـك فـاالكراد ليـسوا المرشـحين          

الوحيدين ، فالزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم دعا        

 –الى الحكم الذاتي في المناطق الشيعية من العراق     

وربما كان ذلك بداية إعالن صريح لالسـتقالل ،         

الـشيعة  فإذا أراد الشيعة العراقيون االنفصال فان       
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اآلخرين في منطقة الخليج سيتحركون ضد أنظمتهم 

 بالطريقة نفسها، وفضالً عن ذلك فاذا ما بدأ تقرير        

 االثني والطائفي باالنتشار فـي الـشرق        المصير

االوسط بشكل اوسع فـان الحركـات االنفـصالية     

 جماعات لم تكن فـي التـصور مثـل          بينستنتشر

  .االقلية االذرية في إيران والبلوش 

  تدخل الجوار حذر من ال

مشكلة أخرى كبيرة في الحروب األهلية تتمثل في        

الدول المجاورة في التدخل وهو مـا يحـول         ميل  

النزاعات األهلية الى حروب اقليمية ، قد تتـدخل         

الحكومات األجنبية بصورة واضحة او سرية مـن        

البلد الذي تنتشر فيـه الفوضـى       ) استقرار  ( اجل  

ن خالل حدوده كما فعـل      وتوقف تدفق الالجئين م   

االوربيون خالل الحروب اليوغسالفية ، وتتـدخل       

الدول المجاورة الستئصال الجماعـات اإلرهابيـة       

التي تستفيد من الحرب األهلية كما فعلت إسرائيل        

وقد تتدخل لمنع دخول األفكـار      . مراراً في لبنان    

الخطــرة فــي بالدهــم ، وقــد تــدخلت إيــران 

 أثناء الحرب األهلية في     وطاجكستان في أفغانستان  

صالح مواليهم في العرق او المذهب الذي يقاسون        

ايدي البشتون الطالبان كما على ايدي السنة او على 

تدخلت سورية في لبنان خوفاً من امتداد التطـرف         

  .السني الى سنتها 

 جلبت هذه التدخالت المزيـد مـن        ةوفي كل حال  

قاتلة فـي   المعاناة للمتدخلين وكذلك للجماعات المت    

  .الحرب األهلية 

خر ، الدول غالباً مـاتنظر      آواالنتهازية دافع قوي    

 المـوارد لتـرى      و الى جيرانها من حيث االرض    

ـ       لتحقيـق   تهفوضى الحرب األهلية بوصفها فرص

يـو  ن ، مثـل فرا    االخفاق فيها طموحات طال امد    

توجمان في كرواتيا وسلوبودان ميلوسوفيتش فـي       

ة في التدخل في البوسنة     صربيا قد يشعرون بالرغب   

اثناء الحرب األهلية لحماية اخوانهم في االنتمـاء        

االثني ، ولكن يبدو واضحاً ان هناك دافعاً اكثـر          

  .أهمية لكليهما وهو تقسيم البوسنة في ما بينها 

تحاول الكثير من الدول ان توثر في الحرب األهلية 

بتوفير المال واألسلحة وسائر أنواع اإلسناد الحـد        

الطرفين ، وهي تستخدم ايضاً مخابراتها من اجل        

يجاد عمالء يستطيعون القتال في الحرب الجلها ،        إ

 قـادرين علـى      ما تجد عمـالء    ولكن الدول نادراً  

حماية مصالحها وهو ما يدفعها الى التدخل المباشر        

، ان كل من إسرائيل وسورية استخدمت العمـالء         

هم غير  ووجدا  م ولكنه ، سبيل المثال  على ،في لبنان 

  .ا الى الغزو المباشر مأكفاء وهو ما دفعه

حدة من الدول القالئل التي نجحت فـي        اباكستان و 

لحماية مصالحها في   ) الطالبان  ( استخدام العمالء   

 فان الدعم الـشعبي     ،حرب اهلية ، وعلى اي حال     

لهؤالء اإلسالميين المتطرفين ساعد علـى تفجـر        

نفسها ، فزاد عدد    اإلسالمية المتطرفة في باكستان     

الجماعات المسلحة التي تشن عملياتها من باكستان       

وهو ما اوجد شبكة للمخدرات واألسـلحة تمـول         

 ويعود ،باكستان عاجزةاصبحت  ، واليوم.الصراع 

السبب في ذلك غالباً في الجهد الفادح الثمن الـذي          

  .بذلته في حرب االفغان األهلية 

طوات متقدمة  ان التدخل الخارجي السري يمشي بخ     

 وفي مقدمته إيران ، وجيش الواليـات        ،في العراق 

عتقد ان هناك بـضعة     ت العراقية   مصادرالمتحدة وال 

االف من العمالء اإليرانيين من كافـة األصـناف         

ـ       تون معـاً بالمـال     أيعملون في العراق ، هؤالء ي
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واالسلحة وسائر أنواع الدعم للجماعات الـشيعية       

ة من اجل شن حـرب      ن بنية تحتي  ؤوالصديقة وينش 

  .طائفية واسعة النطاق اذا ما اقتضت الضرورة  

وقد انشأت إيران شبكة واسعة من األماكن اآلمنـة         

ومخازن األسلحة وقنوات االتـصاالت والعمـالء       

المقاتلين وستكون قادرة على رعاية مصالحها في       

حالة اندالع حرب أهلية واسعة النطاق ، والقـوى         

يت والـسعودية وتركيـا     السنية في االردن والكو   

 في  ىيرانالوجود ا التخشى زيادة التأثير االيراني و    

  .سلوب نفسه االالعراق وتحاول ان تتبع 

خل بصورة تدان تركيا هي البلد األكثر احتماال ان ت  

علنية في العراق ، فالقادة األتراك يخشون تزايـد         

نزعة االنفصال في تركيا ويخشون كذلك ان يصبح        

لحزب العمال الكردي ، ولـذا فقـد        العراق مالذاً   

حشدت تركيا قطعاتها على حدودها الجنوبية ويهدد       

  .مسؤولوها بالتدخل 

وزيادة على ذلك فان كل جار من جيران العراق ال 

  ن يسقط البلد في ايدي الطرف اآلخـر،وان         أ يريد

ايرانياً سيضع الجيش اإليراني في القلب      ) نصراً  ( 

ذي األردن والكويـت    من الوطن العربي الذي يحا    

والمملكة العربية السعودية وسورية وقد صـرفت       

هذه الدول عشرات المليارات على جـيش صـدام         

 ،حسين من اجل منع حدوث ذلك فـي الثمانينـات         

يـسنده  ( وبالطريقة نفسها فان نصراً عربياً سـنياً        

سيــضع الــسنة ) األردن والكويــت والــسعودية 

ان وهـو   المتطرفين األصوليين على عتبـة إيـر      

  .سيناريو كابوسي لطهران 

ضف الى ذلك ايضاً مصلحة كل بلـد فـي منـع            أ

خصومه من السيطرة على موارد النفط العراقي ،        

وإذا كانت هذه الدول غير قـادرة علـى تحقيـق           

أهدافها من خالل التدخل السري فسيكون لها دافع        

واذا كانـت الواليـات     قوي بشن غزو تقليـدي ،       

يمكن ان تنسحب من العراق اذا      المتحدة تعتقد انها    

 فان تهديد   ،ما اشتعلت فيه نار حرب أهلية كاسحة      

انتشار هذا الصراع في عمـوم أنحـاء الـشرق          

، بـدال    االنسحاب  يعني انها لن تستطيع      ،األوسط

مـن ذلــك ســيكون علـى واشــنطن ان تــضع   

ستراتيجيات من اجل التعامـل مـع المهـاجرين         

تي تنـدفع مـن    وإنقاص عدد الهجمات اإلرهابية ال    

العراق وكبح غضب الشعوب المجاورة من التدخل       

واحتماالت النجاح قليلة ولكن برغم ذلك علينـا ان         

  .نحاول 

  توفير الدعم 

 ينعلى الواليات المتحدة مـع الحلفـاء اآلسـيوي        

ن ان تبذل جهداً كبيراً القنـاع جيـران         يواألوربي

العراق بعدم التدخل في الحرب األهلية والمعونـة        

قتصادية يجب ان تكون جزءاً من هـذا الجهـد          اال

ولكنها لن تكفي ، بالنسبة لألردن والسعودية فـان         

األمر يحتاج الى إعادة الحياة لمباحثـات الـسالم         

اإلسرائيلية الفلسطينية الن في ذلك تحقيقاً لواحـدة        

من مصالحهم المهمة ، وهو جهد ينطـوي علـى          

 اهللا  أهمية كبيرة في ظل الصراع االخير بين حزب       

     وإسرائيل ، وبالنسبة إليـران وسـورية سـيكون         

هناك طريـق واضـح     ) ولكن ليس بدون ثمن     ( 

  .المعالم للعودة الى األسرة الدولية 

والسعودية والكويت ستكونان صـعبتي اإلذعـان       

وافـضل مـا يمكـن      ،بالنسبة للواليات المتحـدة     

ا بان تدخلهما غيـر     ملواشنطن ان تفعله هو إقناعه    

ن الواليات المتحدة وحلفاؤها ستتحمل     ضروري ال 
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عبئ التدخل الذي سيكون واحداً من اهم ما يثيـر          

  .قلق الرياض 

 بالتدخل الخارجي فان ايـران       االمر وعندما يتعلق 

 ، ونظـراً     مـن الجميـع    مثير للـصداع  هي اكبر 

لمصالحها الكبيرة في العراق فـان بعـضاً مـن          

ـ          ا التدخالت المفر منه ، بالنـسبة لطهـران وربم

 على الواليـات المتحـدة وحلفائهـا       ، ايضا لدمشق

وضع خطوط حمراء لما اليمكـن تخطيـه مثـل          

إرسال جنود إيرانيين نظـاميين الـى العـراق او          

المطالبة بأراض عراقية ، واشنطن وحلفاؤها ينبغي 

 ينبغي فعله اذا ما انتهكت ايران        الذى ان يقرروا ما  

ة قـد   هذه الخطوط الحمراء ، العقوبات االقتصادي     

 مؤثرة اذا   يستتكون واحداً من الخيارات ولكنها ل     

ند وروسيا  هلم يتعاون االتحاد األوربي والصين وال     

، ومن جانبها تستطيع الواليات المتحدة ان تقـوم         

بعمليات عسكرية اما لجعل إيران تدفع ثمناً اليمكن        

قبوله او القناعها بعدم التعـرض الـى أي مـن           

  .الخطوط الحمراء 

  ار الفائزين عدم إختي

شنطن هناك ما يغري بإيجـاد وسـائل        بالنسبة لوا 

جـل  أخر من   آ يقف امام     آخر لجعل حزب عراقي  

وان خبـرات   . الحرب األهلية من الـداخل      ادارة  

،  تظهر صعوبة ذلـك      ، على اي حال   ،قوى أخرى 

يتي حاول دعم الرئيس نجيـب اهللا       يفاالتحاد السوف 

مختلـف  حين غادر أفغانستان وإسرائيل استخدمت      

الميليشيات المارونية عمالء في لبنان ولكن ذلـك        

كله أثبت عدم كفاءته ، وحاولت سورية اسـتخدام         

جيش تحرير فلسطين لحماية مصالحها في لبنان ،        

جبر دمشق على التدخل بدالً منـه ،        أولكنه فشل و  

تدخل ت و قوى بالوكالة حاولت واشنطن استخدام    كما  

  .ائج كارثية مباشرة في الصومال وكان لذلك نت

 تقريـر   ، ان لم يكن من المستحيل     ،ان من الصعب  

من سوف يسيطر في حرب أهليـة ، والمنتـصر          

 نادراً ما يكون الالعب األساسي في البلد المعني ،        

 يكن حزب اهللا موجوداً في لبنـان فـي بدايـة            لم

الحرب األهلية ، ولم يكن الطالبان موجودين فـي         

  .أفغانستان 

ـ  أ جهة ستكون    ة أي وفي العراق ال يعلم    ثيراً أكثر ت

من الناحية العسكرية ، والكثير مـن المجتمعـات         

الصغيرة مقسمة وتقاتل بعضها بعـضاً وال تقاتـل        

ضد عدوها المزعوم ، وقد يذهب العراقيون الشيعة        

مذهب الفلسطينيين او مختلف األحـزاب اللبنانيـة        

  . مما قتلت من العدو  أكثرالتي قتلت من أفرادها

   األكراد  مع التفاهم

اذا ما عمت الفوضى العراق فسيميل األكراد الـى         

 ولكن في ذلـك     وسيكون ذلك مفهوما    جانباَ التنحي

 في العراق وفي     اخرى   خطر االنفصال في أماكن   

ولذا فعلى واشـنطن ان تـستميل       عموم المنطقة ،    

األكراد بالمعونات االقتصادية والمساعدات لتأجيل     

اشـنطن ان تمـدهم     انفصالهم الرسمي ، علـى و     

مدعوماً بالجيش    ( وتأكيد أمنهم بالمساعدة لالجئين   

وتمنحهم وعداً باالستقالل عندما يصبح     ) األمريكي  

  .العراق اكثر استقراراً 

  الحدود غلق 

واحدة من مهمات الواليات المتحدة الصعبة ستكون       

منع تدفق الناس الخطرين عبر الحدود العراقية في        
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كانوا الجئين ام ميليـشيات ام      أكال الجانبين سواء    

  .مهاجمين أجانب ام إرهابيين 

واحدة من الخيارات سيكون إنشاء نظـام منـاطق         

مقفلة ومراكز لتجمع الالجئين داخل العراق محمية       

من قبل افراد من الواليات المتحـدة والتحـالف ،          

 قونقاط التجمع هذه ينبغي ان تقـع علـى الطـر          

وكذلك على  قية ،   الرئيسة على طول الحدود العرا    

الرئيسة التي سيهرب منها الالجئون يمكن      الطرق  

توفير بيئة لوجستية اليواء واطعام وتقديم العنايـة        

 وسـيجمع   المختلفة لعشرات اآلالف من الالجئين ،     

ون العراقيون في هذه النقاط ويحـتفظ بهـم         ؤالالج

وفضالً عن ذلـك فـان قـوات التحـالف          . هناك  

جئين فـي معـسكراتهم     العسكرية سوف تحمي الال   

ـ ضد الهجمات وتهدئهم وت    زع أسـلحتهم وتقـوم     ن

  .بدوريات في األراضي العراقية القريبة منهم 

وستكون هذه المناطق مناطق آمنة للعراقيين الذين       

من للبقاء  يهربون من القتال يجدون فيها المكان اآل      

داخل حدود الدولة ولمنعهم من تعكيـر اسـتقرار         

اآلخرين من االنتشار مثـل     الدول المجاورة ومنع    

حركات الميليشيات وتدفق الالجئين خارج العراق      

) حوض الصيد   ( ان مفهوم   . او الهجوم في العراق   

 علـى هذا على الرغم من كونه مفيداً فهو يواجـه          

االقل مشكلة واحدة كبرى هي إيران ، خالفاً لحدود       

العراق مع الكويت واألردن والسعودية وسورية ،       

 مع إيران طويلة جداً وفيها الكثير مـن         فان الحدود 

نقاط العبور ولن يكفيها القليل من جنود التحالف ،         

وإيران لن تسمح للواليات المتحدة بعبور حـدودها        

ناهيك عن إمدادها بالدعم اللوجستي الالزم لجعـل        

مناطق تجمع الالجئين هذه ممكنة علـى الحـدود         

لخطـة  العراقية االيرانية ، وهكذا فان مثل هـذه ا        

سيبدو منها ان الواليات المتحدة تقوم بتسليم العراق        

الى ايران ، حيث ان مناطق تجمع الالجئين هـذه          

دخل وال تفعل الـشيء     تتمنع الجيران السنة من ال    

ولذا فعلى الواليات المتحـدة ان       .إيران  مع  نفسه  

تضع خطوطاً حمراء واضحة إليران حول عـدم        

 وتجبرهـا علـى     ) االقل عالنية    على(    التدخل  

وربما يكـون األهـم ان منـاطق        . عدم تجاوزها   

  ان تتحمل   هذه تتطلب من أمريكا    ة المقترح التجمع

ـ  المال والدم طويلة االمد ـ فى كلفة عالية  فـي   

وسيكون على الواليات المتحـدة نـشر       . العراق  

عشرات اآلالف من الجنود والتجهيـزات الجـل        

، لعنايـه بهـم   و ا  إطعام مئات اآلالف من الالجئين    

 وستحتل الواليـات    )ولو فى محيطها  الخارجى      (

ووجود الواليات المتحدة   المتحدة اقساماً من العراق     

 ، واخيراً   الجهاديين وحركاتهم لتجنيد  سيكون مدعاة   

 ،فان كل هذه الكلف يجب تحملها طوال أيام الحرب 

ن الجئـي حـروب أفغانـستان       إن نتذكر   أوعلينا  

  . سنة ٢٠كثر من أعاشوا خارج منازلهم 

 بنجاح  ليس هناك بلد في التاريخ الحديث استطاع        

  حـرب أهليـة      احتواء التوسع خارج الحدود فى    

شاملة وفي الحقيقة فقد فشلت معظـم المحـاوالت         

نفقت سورية ثماني سـنوات     أ ، فقد    بصورة بائسة 

اتفاق  ( ١٩٨٩جل إيقاف الحرب اللبنانية قبل      أمن  

 اعطتها الفرصـة    ١٩٩١وحرب الخليج   ) الطائف  

 ١٩٨٢ بان تفعل ذلك ، وهجوم إسـرائيل         ةًخيراال

كان دافعاً إلنهاء الحرب األهلية اللبنانيـة بعـد ان          

فشلت جهود احتوائها ، وحاولت القدس العودة الى        

 ان هذا لم يكن   ٢٠٠٠ ، وقد ثبت في      التوسعمعالجة

  .مؤثراً ولذا خرجت إسرائيل من لبنان كلياً 
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سرائيل من لبنان ذكياً من عـدة       نسحاب إ إلقد كان   

وجوه ولكنه لم ينه المشكلة اللبنانية وكما ظهر في         

الصراع االخير ، وفي البلقان فان الواليات المتحدة    

دركا ان من المستحيل السيطرة على      أوحلف الناتو   

الحرب األهلية في البوسنة او كوسوفو ولـذا تـم          

نشر  بما في ذلك     –ر  س الى الق   فى الحالتين  اللجوء

  .نهائها  إل–قوة برية كبيرة جداً 

ان إنهاء حرب أهليـة شـاملة        : النقطة الحاسمة 

يحتاج الى قوة عسكرية هائلة مـن اجـل تثبيـت           

 ٣٠٠٠٠االستقرار السياسي ، وقد تطلب األمـر         

عسكري بريطاني إلنهـاء الحـرب االيرلنديـة و         

 جندي سوري إلنهـاء الحـرب األهليـة         ٤٥٠٠٠

ندي من الناتو إليقاف حرب      ج ٥٠٠٠٠اللبنانية و   

وإذا مـا   .  في كوسوفو    ٦٠٠٠٠البوسنة األهلية و    

أخذنا في االعتبار حجم السكان في العـراق فـان          

 جنـدي إلنهـاء     ٤٥٠٠٠٠األمر قد يحتاج الـى      

ومثل هذا يتطلب التزامـاً     . الحرب األهلية هناك    

عسكرياً ومادياً ضخماً يزيد على ما قدمته الواليات        

  .المتحدة 

مـر  أهو  فكيف وصل العراق الى هذه النقطة       ما   أ 

 ) ٢٠٠٨وربما ناخبي   ( من اختصاص المؤرخين    

والمهم اليوم هو كيفية التقدم الى األمـام للتهيـؤ          . 

للخطر العظيم الذي تشكله الحـرب األهليـة فـي          

ن انـدالع   إالعراق بالنسبة لهذه المنطقة المهمة ،       

وليتنا ؤس م  من   اينهلية واسعة النطاق لن يعف    أحرب  

 ولـسوء   .ضاعفها في الحقيقة فانه سي    ،في العراق 

 ففي الشرق األوسط ال يستطيع المـرء ان          ،الحظ

يفترض ان الوضع سيكون اسوأ فهو دائماً هكـذا         

  . هكذا بقىوسي

بيمان هو مدير مركز جامعـة جـورج تـاون           دانيال

لدراسات السالم و االمن وكينيت بـوالك هـو مـدير           

فى   لسياسات الشرق االوسط   بحوث فى مركز سابان   ال

  . نغزيمعهد بروك

   للعراق جذريةأفكار

 زميل اقدم في دراسات األمن /ماكس بوت : الكاتب 

  القومي

  لوس انجلس تايمز -   ٢٠٠٦ / آب / ٩

تمـوز ان   واخـر   آاعترف الرئيس األمريكي في     

علن انه قـد    أو" مرعب  "الوضع األمني في بغداد     

لعنف، والن هذا ما    جنود لقمع ا  الأرسل المزيد من    

 مـايس   ٢٤ يـوم كنت قد دافعت عنه في عمـود        

 ،ولكـن  ،فينبغي ان أكون سعيداً لقـرار الـرئيس       

حسرتاه ، نقول كمـا قـال الكثيـر جـداً مـن             او

قليل جداً   ن العراق ، العدد   أبشهتمين  األمريكان الم 

  .والوقت متأخر 

ان الموقف األمني في بغداد في حالة سقوط حـر          

.  شباط   ٢٢في سامراء في  جد الذهبي   منذ تفجير المس  

التأمل بها ، فـان     و،عند استعادة األحداث السابقة     

عنـدما تحولـت     ،كنقطة تحـول  هذا الهجوم يبدو    

المشكلة الرئيسية في العراق من كونها تمرد سني        

ومهيمن الى حرب أهلية حيث تالم فيه الميليشيات        

ة والشيعية بالتساوي، كانت النتيجـة زيـادة        يالسن

 عراقـي يوميـاً     ١٠٠عبة بالعنف بما يقـارب      مر

  .معظمهم في بغداد 

عادة النظام الى العاصمة اقترح إضـافة علـى         إل

نت ن في حديث لليوت   . جندي أمريكي  ٣٥٠٠٠األقل  

 قال انه يحتاج    ٢٠٠٤ سنشيز عام    وجنرال ريكارد 
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الى فرقتين للسيطرة على بغداد ، ولكن هذه لـيس          

  .ما أرسله بوش 

نـدي الموجـودين حاليـاً فـي        ج ٩٠٠٠لدعم ال   

 من شمال العراق ليـصبح      لواءالعاصمة ، أرسل    

 جندي، او اقل من فرقة، كمـا        ١٣٠٠٠المجموع  

 من الجنـود العـراقيين      يسيكون هناك عدد مساو   

 شرطي عراقي وهم طائفيون     ٣٥٠٠٠إضافة الى   

بحيث يعتبرون جـزءاً مـن المـشكلة        وفاسدون  

  .وليسوا جزء من الحل 

مين أ بوش ان قوة بهذا الحجم تستطيع ت       اذا ما اعتقد  

 ماليين نسمة فان هذا يعني      ٦مدينة فيها اكثر من     

انه لم يصغ الـى نـصائح افـضل العـسكريين           

جـراء تـنقالت    إالمحترفين ، ومشكلة أخرى هي      

للقطعات في أنحاء العراق، بدالً من إرسال المزيد        

من الوحدات، فقط يتحسن هذا الموقف في إحـدى         

" خبر مـاكالتش    اكما  . في أخرى  ءويسو   مناطقال

مركز األخبـار   لفي العراق   " ضابط أمريكي اقدم    

بالقوة التي لـدينا    بقاء،  اليمكنك التطهير و ال    " انه

  .حالياً 

 تنفع استراتيجية الرئيس ، فما البـديل ؟ ان          مان ل 

الطريق األكثر تطرفاً سـيكون انـسحاباً امريكيـاً     

 اندالع حرب أهلية    شامالً والنتيجة المحتملة ستكون   

لتصل خسائر العراقيين فيها بسهولة الى ما يقارب        

 شخص يومياً وسعر النفط قد يقفز الى اكثر         ١٠٠٠

 دوالر للبرميل ، اقتراح تقسيم العـراق        ١٠٠من  

 – سنة ، شيعة ، كرد       –الى ثالث دويالت منفصلة     

لن يقلل من العنف الن المدن الرئيسية مثل بغـداد          

مليئـة بمختلـف األديـان      والموصل وكركـوك    

والمجاميع العرقية التي يحتمل ان تتقاتل من اجـل         

  .السيطرة 

ولكن النتيجة األكثر احتمـاالً قـد تكـون تقويـة           

المتطرفين من كال الجانبين ومع شخص من امثال        

 ، قد يسيطر علـى بغـداد وغيرهـا       مقتدى الصدر 

 الطالبـان ستنـشأ فـي       –ودولة سنية على غرار     

العراق ، وهنا سيصاب كبرياء     من  ة  المنطقة الغربي 

الواليــات المتحــدة بجــرح عميــق وسيتــشجع 

اإلرهابيون اإلسالميون على استمرار بمهاجمتنـا      

  .خارج العراق 

فال غرابة اذا ما كانت معظم األحزاب الـسياسية         

العراقية تعارض انسحاب الواليات المتحدة النهـم       

  .ليه الحال من رعب ال وون ما ستؤفيعر

 هناك طريق اقصر لالنسحاب ، تقلـيص        غير ان 

 ١٣٠٠٠٠القوات األمريكية من مستواها الحـالي       

 وتغيير تركيزهم مـن تنفيـذ       ٥٠٠٠٠الى ما دون    

العمليات الحربية الى مساعدة القوات العراقيـة ،        

واألموال التي يجري توفيرها من تقليص التواجـد        

تـدريب  لمـصلحة   األمريكي هذا يمكن استخدامها     

يز المزيد مـن الوحـدات العراقيـة        افضل وتجه 

وااللتزام األمريكي األقل يمكن ان يـستمر مـدة         

  .أطول 

هذا هو البديل المفضل لدى المؤسـسة العـسكرية         

وجهة النظر القائلـة    عليه  األمريكية والذي تسيطر    

  مـع  ان معظم الجنود األمريكـان فـي العـراق        

معلوماتهم  الضعيفة باللغـة المحليـة والعـادات         

عية فانهم عامل إعاقة اكثـر منـه عامـل          االجتما

  .مساعدة في جهود مقاومة التمرد 

. هذه استراتيجية ذات مغامرة كبيـرة        : ال تخطئ 

ان انسحاب القطعات األمريكية قد يؤدي الى تحفيز        

ن يأخذ كل طرف مـنهم منطقـة        أالعراقيين على   
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حسب الترتيب ، او قد يؤدي الى تـسارع العنـف       

  .الموجودة حالياً وتفكك البنية الهشة 

 نـشر  هاأي الطرق ينبغي سلوكها ؟ الزلت افـضل   

ليل منهم ، فرقتين في     قالمزيد من الجنود ، وليس ال     

نهـا سـتكون    إبغداد، اذا ما كانت قيادتها محنكة ف      

قادرة على مضاعفة النجاح الذي حققه الكولونيـل        

ماك ماستر من الخيالة المدرعة الثالثة في تهدئـة         

ة تلعفر حيث كان معدل الجنود الـى        المدينة الغربي 

 أضعاف اكثر من بغداد اليوم ، ولكـن         ١٠السكان  

تقلـيص  الى   اتطلع   ى هذه النقطة ، فان    صفيما يخ 

جوهري في عدد الجنود بـسبب بـسيط هـو ان           

  .االستراتيجية الحالية لم تنفع الغير 

 إذا مـا أراد      جذرياًَ ن يعمل شيئاً  أأن بوش يحتاج    

 المتدهور إذا ما كان لدينا      زحزحة الوضع الراهن  

تجاه أسوء هزيمة عسكرية منذ     إأي أمل في تغيير     

  .فيتنام 
 

  كيفية منع الحرب األهلية

   صحيفة الويكلي ستاندارد– يزنشتاتإمايكل 

٢١/٨/٢٠٠٦  

ن التمرد بوصفه اكبـر     لقد فاق العنف الطائفي اآل    

وان قمع هذا العنف يعتبـر      . تهديد يجابه العراق    

ا ما كانت الواليات المتحـدة      ذ ا  جداَ اَ ضروري امراَ

 –  تريد تحقيق الحد األدنى من أهدافها في العراق       

ا العنف يهدد بتدمير عملية التغيير السياسي       ذن ه أل

المتعثرة في العراق ، ويـدمر الـشعب العراقـي          

ويلحق ضرراً دائماً بالنـسيج االجتمـاعي للبلـد         

يـات  واالقتصاد ويحد من الدعم الداخلي في الوال      

المتحدة للحرب ، ويزيد من التوترات االجتماعيـة        

  .في الشرق األوسط 

والن التمرد العربي السني والعنف الطائفي الـذي        

أحدثه يرجعان باألساس الـى الظلـم والطمـوح         

السياسي، فقد كان األمل معقوداً على تكوين حكومة 

وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة تضم ممثلين عن        

. مما يؤدي الى لجم العنـف       ، طائفة العرب السنة  

ن أ، علـى اي حـال    ،ن  آلاوقد اصـبح واضـحاً      

ستراتيجية الشراكة السياسية لن تجلب بحد ذاتهـا        

نهاية للتمرد وال لسفك الدماء الطائفي اللذين تـدل         

  .الدالئل على تفاقمها 

 على ذلك فهناك حاجة الى إجراءات موقتـة         اَوبناء

، وبتـشجيع   حتواء العنف الطائفي في العـراق       إل

العوامل التي ساعدت على تـصاعد مثـل هـذه          

خذين باالعتبار التمردات والحـروب     آ –النزاعات  

األهلية في مناطق أخرى ومقترحين خطوات عملية       

 سيكون مهماً جداً لجهود الواليات      –للتعامل معها   

حتواء العنف، ان لم يكن للحـد       المتحدة والعراق إل  

  ه ؟ منه ، ولذا فما الذي ينبغي عمل

ن التمرد هو القوة التـي تقـف        إ  :حتواء التمرد إ

خلف العنف الطائفي في العراق ، وان احتواءه أمر 

، وهنـا   جل لجم سفك الدم الطائفي      أضروري من   

ن أفحقيقـة   . تمثل الماليا وكينيا درسـاً للعـراق        

 ) ١٩٦٠ –١٩٤٨( التمرد الشيوعي في الماليـا      

قلية الصينية ،   كان يتركز في االثنية التي تمثل األ      

 ) ١٩٥٦ -١٩٥٢( وان تمرد الماوماو في كينيـا       

كان يستمد قوته من قبيلة كيكويو ، يـساعد علـى           

ن أن التأكد من    إتفهم أسباب فشل هذين التمردين ،       

التمرد ال ينتشر خارج حدود  طوائف االقليات كان         
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ساسياً في نجـاح سـتراتيجية بريطانيـة        أعنصراً  

  .ماليا وكينيا المناهضة للتمرد في ال

والتمرد العربي السني في العراق تحرك فقط مـن         

خالل عدد قليل من مئات اآلالف من السنة العرب         

الناقمين الذين لهم تدريب سابق عسكري او شـبه         

عسكري وليس له الكثير من الجاذبية خارج نطاق        

ن يـستغل   أوإذا ما استطاع التمـرد       . هذه الطائفة 

جد تحالفاً تكتيكيـاً مـع      بنجاح هذ الجهد او ان يو     

الناقمين من طوائف أخرى فانه سيكون قادراً على        

ولسوء الحـظ فـان     ان يزيد قدرته على العنف ،       

يجاد بديل سياسي للنزاع المسلح لم يمنـع زيـادة          إ

االستقطاب الطائفي او بـروز عناصـر الـشيعة         

 الذي يقـوده رجـل      جيش المهدي المتطرفين مثل   

ن بتمرد ضـيق    يقوم اآل ر الذي   مقتدى الصد الدين  

، ويبقـى   النطاق خاص به ضد قـوات التحـالف         

ن يـرى مـا إذا كـان سـفير          أالمرء في انتظار    

 قادراً على ايجاد    زاد زلماي خليل الواليات المتحدة   

 اَن يجعـل الـشيعة أعـداء      أمشاركة للـسنة دون     

صريحين للواليات المتحدة ، وما اذا كان العنـف         

تديمة واصبح مـن    الطائفي قد وصل الى نقطة مس     

  .الصعب جداً احتواءه 

 ان ضـحايا    :"التطهير الطـائفي  " تخفيف نتائج 

التطهير االثني او الطائفي في البالد التي تمزقهـا         

 ) ١٩٩٠ – ١٩٧٥( الحروب األهلية مثل لبنـان      

الذين اجبروا علـى     ) ١٩٩٥– ١٩٩٢( والبوسنة  

ترك مساكنهم والرحيل الى أماكن أخرى من البالد        

غالب ال يستطيعون مزاولة أعمالهم السابقة ،       في ال 

وقد يجد بعضهم وظائف مع بعـض الميليـشيات         

المحلية واألحزاب في أماكن سـكناهم الجديـدة ،         

وهذا يوفر للعديد من هؤالء الضحايا فرصة العمل        

بحسب رغباتهم في االنتقام من جيرانهم السابقين ،        

بعض وهو ما يزيد النار اشتعاال في الصراع، وفي     

الحاالت فان هؤالء األفراد ، قد يقودون ميليشيات        

ئر أجل الثأفرق موت في أماكن سكناهم السابقة من 

من جيرانهم السابقين الذين ينتمون الى ميليـشيات        

ولمنع حصول مثـل هـذا      ) . العدو  ( او أحزاب   

يجاد فرص إالوضع في العراق ينبغي التركيز على     

ات اآلالف من   عمل خارج نطاق الميليشيات لعشر    

بموجـب تقريـر    . ( المحتاجين الى لقمة العـيش  

صدر اخيراً عن الحكومة العراقية هناك اكثر مـن         

 فرد قد هجـروا فـي       ١٨٢٠٠٠ عائلة و    ٣٠٠٠٠

الموجة األخيرة من العنف الطائفي خالل األشـهر        

  ) .الستة الماضية 

صعبة جداً في   ، على اي حال  ،كل هذه المجهودات    

ان . ق في ظل الظروف الراهنـة     التنفيذ في العرا  

تنامي العنف الطائفي قد يشير الـى ان دورة مـن           

  .االنتقام المؤدي الى القتل قد تحركت

 فى حين    :حماية المواطنين الذين هم في خطر     

ن الكثير من العنف الذي يقع على المدنيين خالل         أ

الحروب األهلية عشوائي في طبيعته فانه ال يعـدم         

لخاص به وهو غالباً ما يحصل   ا هان يكون له منطق   

بفعل ستراتيجية مقصودة وهو جـزء منهـا ، ان          

الفضاعات والمذابح في سبيل المثال شـائعة فـي         

المناطق المنكوبة وهي تجري من اجل حماية هذه        

المناطق ضد أفراد الطابور الخامس مـن خـالل         

مثـل حالـة لبنـان      ( التطهير العرقي والمذهبي    

نيين من التعاون مع العدو     او لمنع المد  ) والبوسنة  

 – ١٩٩٢مثل حالة الحرب األهلية الجزائريـة       ( 

٢٠٠٠. (   
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 والقـرى المختلطـة     تجـاور وفي العراق فـان ال    

والقريبة من خطوط تمـاس االتجاهـات االثنيـة         

كانت اكثر من تلقى ضـربات العنـف        ، والمذهبية

االثني والمدهبى  وعمليات التهجير ، ولـذا فهـي          

ان الكثير من العنف الراهن ،      . كبرتمثل التهديد األ  

على اي حال هو على مستوى واطئ وسري ويقع         

  .تحت مدى رادار التحالف ولذا يصعب منعه 

فـإذا مـا ازداد العنـف ليـشمل         ، وعلى اي حال  

جماعات اكبر من المتمردين والميليشيات او قوات       

الحكومة فسيكون من الممكن للواليات المتحـدة ان   

بريـة ، وهجماتهـا بالطـائرات       تتدخل بقواتها ال  

 االقـل فـان     علىالمروحية او السفن المسلحة ، و     

رغبة واضحة في استخدام مثل هذه الوسـائل قـد          

تجعل العنف تحت عتبة معينة ، وقد يكـون مـن           

الممكن ايضاً في أماكن معينة منع الهجـوم علـى          

المدنيين باستخدام إجراءات السيطرة على األفـراد       

مـن  ) اط تفتيش وقطع للطرق     نق( ووسائط النقل   

، حركة اوباش العنف وتنقل الميليشيات     اجل إعاقة 

نقل ت سبيل المثال فان جيش المهدي غالباً ما ي        على

خر ، في هذه الحالة فان      آبالحافالت من مكان الى     

على قوات التحالف ان توجد نقاط مسلحة الحتواء        

  .انتشار العنف او إلبطاء حركته 

 خالل الحرب    :ن العراقية منع تفتت قوات األم   

األهلية اللبنانية تفتت بعض وحدات القوات المسلحة   

اللبنانية في حين ان بعضها اآلخر توقفت وعـادت         

إلى ثكناتها في وجه تـصاعد العنـف الطـائفي ،           

 الفـراغ   ونتيجة لذلك انتشرت الميليـشيات لـتمأل      

 ان تحييـد او تفتـت الجـيش العراقـي           .األمني  

 تحت ضغط العنـف الطـائفي       والشرطة العراقية 

سوف يكون عالمة موت جهود الواليات المتحـدة        

لتحويل العراق الى دولة فاعلة قادرة على الحياة ،         

ان معظم وحـدات    . وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن     

الجيش تتكون من عناصر شيعية وكرديـة علـى         

الغالب وفيها عدد قليل ولكنه مهم من العرب السنة         

ولذا فليس من المتوقع ان     ها  برتب عسكرية او بدون   

يتفتت الجيش العراقي في حالة ازدياد العنف السني        

على الرغم من ان     الكردي   – الشيعي او العربي     –

من المحتمل ان بعض افراده سوف يتركون الخدمة       

ويلتحقون بالميليشيات االثنية والطائفيـة ، ولكـن        

مغادرة افراد ذوي اهمية يمكـن ان تـؤدي الـى           

  .ات بعض الوحدات تدهور قدر

يحتمل ان يتفتتا في حالـة      ) والشرطة  ( ان الجيش   

التقاتل بين الطوائف االجتماعية والعنف بين الشيعة     

واألكراد ، فالصراع بين الطوائف بين حلفاء قدامى 

قد كان دوماً ملمحاً اساسـياً مـن مالمـح انهـاء            

وفي العراق فان الـصراع بـين       ، الحروب األهلية 

وب بالعنف قد تكون لـه نتـائج        الطوائف المصح 

والمضمون هنـا هـو ان       . مدمرة لقوى المجتمع  

الدبلوماسيين األمريكيين في حاجة الى التركيز ليس 

على إدارة او حل النزاع بين السنة والشيعة ولكن         

ايضاً على مختلف الصراعات بين الـشيعة وبـين     

وفي حين ان الواليات المتحدة قد تكون في        األكراد  

ح لها بالتدخل بين مختلـف األحـزاب        وضع يسم 

الكردية فان فاعليين إقليميين مثل ايران قد يكونون        

في وضع افضل للتدخل فيما بـين الـشيعة علـى           

  .مهتمة بان تفعل ذلك الرغم من ان طهران ال تبدو 

جعل قوات االمن جزءاً من الحل وليس جزءاً        

ن قـوات  أشار بعـضهم الـى   أ لقد  :من المشكلة 

 في العنف الطائفي في العراق بـسبب        األمن تسهم 

تشكيالتها االثنية او الطائفية سـواء أكانـت فـي          
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الجيش او الشرطة ، والى تأثير الميليـشيات فـي          

سهام وزارة الداخلية من    إبعض تنظيمات الشرطة و   

في مهاجمة العرب السنة ،     ) فرق الموت   ( خالل  

 هـذا   فيوما من شك فان هناك الكثير من الحقيقة         

هذا ليس حاصالً فـي     أن  اء على الرغم من     االدع

 –الجيش بالدرجة التي يحصل فيها في الـشرطة         

التي هي في حاجة ماسة إلى اإلصالح والتـدريب         

 ان إصالح وزارة الداخليـة      واألخالقيات المهنية ،  

هو مهمة ملحة على وجه الخصوص ، الن قـوة          

شرطة مؤثرة هي في الغالب مفتاح النجـاح فـي          

د بسبب قدرة الشرطة على الحصول      مكافحة التمر 

على معلومات مهمة حول المتمردين من الـسكان        

  .المدنيين 

واالهم من ذلك هو تركيبة قوات األمن مهما كـان          

تصرفها تجاه المدنيين الذين يتصلون بهـا ، فـي          

كثير من األماكن يكون المدنيون في حالـة يـأس          

بسبب تفشي الجريمة والتمرد والعنـف والفـساد        

يفي وسيكون من دواعي راحتهم ان تحمـيهم        الوظ

الشرطة من هذه األمـور بـصرف النظـر عـن       

االنتماء االثني او الطائفي لوحداتها التي تشترك في 

وفي المدى القريب فان مفتاح التعامل مـع        ذلك ،   

 وبخاصـة   –المشكلة هو حرفيـة قـوات األمـن         

 والمراقبة الدقيقة مـن قبـل مـسؤولي         –الشرطة  

تحدة وليس إعادة التـوازن االثنـي او       الواليات الم 

الطائفي التي ال يبدو إنها ستحدث حيث تلحق بهـا          

  .أعداد اكبر من العرب السنة

 ان تـشظي     :وقف االنحدار نحـو الفوضـى      

السلطة السياسية والدينية كثيراً ما يصاحبه العنـف        

المدني وهو يعقد الجهود المبذولة من اجل حل مثل         

ل المثال خالل االنتفاضـة     هذه النزاعات ، في سبي    

بـرزت   ) ٢٠٠٤ – ٢٠٠٠( الفلسطينية الثانيـة    

    عناصر جديدة من نخب التمثل السلطة الحاكمة ل        

والقيادة الحاكمة للسلطة الفلسطينية ، مثل      ) فتح  ( 

الحرس الجديد لفتح  ولجان المقاومة الشعبية وقـد         

جعلت هذه المنظمات من الصعب السيطرة علـى        

  .ارع الضفة الغربية وغزة العنف في شو

هناك بوادر لمثل هذه التطورات المقلقة في العراق        

، فتصاعد عمليات الميليـشيات الـشيعية داخـل         

مثل جيش المهدي ومنظمة    ( وخارج قوات األمن    

وتنظيم فرق موت شيعية من قبل مـوظفي        ) بدر  

وزارة الداخلية وبروز جيل جديـد مـن الـشيعة          

فاً ال يستجيب الى سلطة     األصغر سناً واألكثر تطر   

المؤسسة الشيعية الدينية التقليدية ، كل ذلك يـؤدي         

الى تشظي السلطة السياسية والدينية فـي العـراق       

  .ار نحو الفوضى والعنف دوهو ما يؤدي الى االنح

ومن اجل الوقوف في وجه هذه النزعة فان علـى          

قوات التحالف ان تسارع إلى ادخال فرق تـدريب         

العراقيون ( ات الشرطة العراقية    للشرطة في وحد  

 ايتصرفون بشكل افضل عنـدما يكـون مـسؤولو        

ان قوات التحالف وقـوات     ) . التحالف حاضرين   

ن يـشددا مـن جهودهمـا       أاألمن العراقية ينبغي    

 وادانـتهم   فرق المـوت  الراهنة لتشخيص عناصر    

وعليهم االنقضاض على الفعاليات التمويلية غيـر       

نقـل   مثل   –منها الميليشيات   القانونية التي تستفيد    

 ،  وبيع الـنفط والمنتجـات النفطيـة المـصفاة        

وبالطريقة نفسها فان فرق إعادة البنـاء المحليـة         

يجب ان التقدم العون المادي لالشخاص والكيانات       

  .المتصلة بالميليشيات وبرجال الدين المتطرفين 

وعلى الرغم من ان االنزالق الى الفوضـى امـر          

 ، فان قلة من الحروب األهليـة        مثير لقلق مشروع  
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جعلت اإلنسان يقف ضد جاره ، اذ ان ذلـك هـو            

عمل عصابات صغيرة مـن المجـرمين حـسني         

في بعض األحيـان    ( التدريب ورجال الميليشيات    

تدعمهم قوات الشرطة المحليـة وقـوات الجـيش         

الذين يجعلون المـدنيين ضـحايا لهـم        ) التقليدية  

له عـداوة او    بوشاية او تحريض صريح من جار       

سياسي معارض او حزب متطرف او احد  أمراء         

الحرب ، ويبدو ان الحالة في العراق تجري علـى          

هذه الصورة ايضاً ، والمخاطر التي تهدد التـدخل         

اإلنساني في حالة الحرب االهلية ليست هينة ولكن        

يجب اال يبالغ فيها ، ان جيـشاً محترفـاً حـسن            

على التعامـل مـع     التجهيز ينبغي ان يكون قادراً      

المجرمين والميليشيات وقطاع الطرق شـريطة ان       

يكون له عدد كاف من القطعات على األرض وان         

يكون مدرباً على هذا النوع بعينه من النزاع ، وفي    

الحقيقة فان جنود الواليات المتحدة قد نفـذوا فـي          

     العراق في بعض المناسـبات عمليـاتهم بنجـاح          

جيش المهدي في نيـسان     وبخاصة في مواجهة    ( 

فان إسناد التـدخل    ، ، على أي حال    ) ٢٠٠٤وآب  

اإلنساني يتعين ان يقع على عاتق القوات االمريكية        

وفضال عن ذلك فان التـدخل لـصالح        . المنتشرة  

المدنيين على الجانبين السني والشيعي قد يؤثر في        

العالقات بين الواليات المتحدة ورجـال الـسياسة        

  .في األحزاب الشيعة الكبار 

 ان الصراعات المدنيـة     :قتصاد الصراع إتفكيك  

غالباً ما تزيد من الفعاليات االقتصادية التي تكـون         

من شأنها تمويل شراء األسـلحة ودفـع رواتـب          

المقاتلين ، ويشكل ذلك منفعـة كبـرى ألطـراف          

زراعـة  ( الصراع التي تستفيد من هذه الفعاليات       

تجارة الماس في   المخدرات في لبنان وأفغانستان و    

 ) .وجمهوريةالكونغوالديمقراطية انغوال وسيراليون 

كثرهـا  وفي العراق فالعناصر اإلجرامية التـي أل      

روابط مع الميليشيات وجماعات التمـرد تمـارس        

خطف العراقيين واألجانب وتهريب النفط وتمويل      

  .هذه الجماعات من حاصل ذلك 

لعراقي ان خطوة أولى جيدة لتفكيك اقتصاد النزاع ا       

ينبغي ان تكون في االنقضاض علـى عـصابات         

الخطف وسرقة النفط ومشتقاته المكررة من قبـل        

الميليشيات وجماعات التمـرد وهـو مـا يكلـف          

  .الحكومة العراقية خسارة مليار دوالر فى العام

هليـة  ان الحـروب األ   : يقاف العون الخارجى  إ 

غالباً ما يكون لها بعد عابر للحـدود فـي الـدول            

جاورة  التي قد تقدم الدعم السياسي واالقتصادي        الم

في . والعسكري لواحد او اكثر من أطراف القتال        

يوغسالفيا السابقة وفي أفغانستان في سبيل المثـال        

أنشئت جماعة محلية مـن اجـل الوصـول الـى           

تسويات متفق عليها ومراقبة تنفيـذها أي مجلـس         

دايتـون  البلقان لتنفيذ السالم الذي انشئ بعد اتفاق        

 ألفغانستان الذي   ٢ + ٦ واتفاق   ١٩٩٨للسالم في   

   .١٩٩٨انشأته الواليات المتحدة في 

ن العنف إلى حـد كبيـر        أل ،والعراق ليس استثناء  

والن كالً مـن سـورية وإيـران    . يغذيه الجيران  

ترغبان في رؤية استمرار العنف في العراق مـن         

جل ابقاء تورط الواليات المتحدة هنـاك ، فـان          أ

لتحالف والعـراق عليهمـا ان يوقفـا المـساعدة          ا

الخارجية للمقاتلين التي تعبر الحدود العراقية إلـى        

ويبدو ان جهود التحالف والعراقيين لمنع       . الداخل

دخول الجهاديين من سورية الى المثلـث الـسني         

ولكن جهوداً مماثلة يجب ان     تحرز بعض النجاح ،     

مهـربين  تبذل لقطع الطريق أمـام المتمـردين وال       



 التحدي الصهيوين                 )٥٨(مراكز األحباث اإلستراتيجية  راق يفالع            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 ة           مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجي      ٣٦ من ٣٦                                                   ٢٠٠٦ - أيلول

وينبغي ان تكون هناك مراقبة جيدة لخط الحـدود         

 ان طول الحدود وضعف إفـراد قـوة         ،مع إيران 

الحدود العراقيين وقوات التحـالف يعرقـل هـذه         

ويبقى محط تساؤل ما اذا كانت مباحثات       المهمة ،   

 سوف تجلـب نتـائج      –ن   مقترحة اآل  –مع إيران   

  .إيجابية للمنطقة 

عنف الطائفي يتزايد فـي     ن ال أ بما    :ستنتاجاتاإل

 يجـب اال تقـف      –العراق فان الواليات المتحدة     

مكتوفة اليدين حيث يذبح العراقيون بعضهم بعضاً       

الن ذلك سوف يضعف مصداقية الواليات المتحدة       

في العراق والمنطقة ويشجع الدول المجاورة على       

تأييد جانب او آخر وهو ما يجعل الوضع الـسيئ          

ها بحماية األرواح البريئة ،     حيث يقوم جنود  ، أسوأ

وعندما تكون لها فرصة معقولة للحد من العنـف         

واحتوائه ، وان القرار األمريكي األخير بإرسـال        

موضـع  ال –بغـداد  المزيد من آالف الجنود إلـى    

لدماء خالل األشهر القليلة الماضية     اراقة  إل كثراال

 فان ذلك يشكل خطوة على الطريق الـصحيح،         –

خر فان هناك خطراً كبيراً فـي ان        آلومن الجانب ا  

يؤدي التدخل األمريكي الى إنقاص الدعم المحلـي        

األساس ال تحظى بالـشعبية ووضـع       بلحرب هي   

ضغط مضاعف على القوات المنتشرة وتعـريض       

هـا للمخـاطر    ئتحالف الواليات المتحدة مـع حلفا     

الناجمة عن انفراط التحالف مع الشيعة الذي وسـم         

  .متحدة في عراق ما بعد صدام سياسة الواليات ال

وموازنة  ان إيجاد طريقة الحتواء العنف الطائفي        

الكامنة فـي الـسياسات العراقيـة       هذه التوترات   

األمريكية قد يكون بالنسبة لواشنطن بنفس صعوبة       

احتواء التمرد ، ولكنه ضروري إذا كانت الواليات        

المتحدة تريد تحقيق نتيجة مقبولة في العـراق وإذا         

  .ن للعراق مستقبل كبلد قادر على الحياة كا

زميل أقدم ومدير برنامج الدراسات : يزنشتاتإمايكل 

العسكرية واألمنية في معهد واشنطن لسياسة الشرق 

 .األدنى
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