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  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

  

  مقدمة العدد
مركز سابان صفحة ، قام بها " ١٤٠" لدراسة مهمة جداَ منالملخص التنفيذيفي هذا العدد تمت ترجمة 

عندما سينزلق اليها الحقاَ، لسياسة الشرق األوسط، حول كيفية إحتواء الحرب األهلية الشاملة في العراق ،

خبراء في الجيش األمريكي وأجهزة  عرضها على ، وقد تم السنةوإستغرق إعداد الدراسة حوالى

، " شكر" كما ورد في قسم خبراء البنك الدولي، ويالحظ هنا أن ممن شاركوا في اإلعداد أحد اإلستخبارات

  .جامعة جورج تاونويالحظ كذلك مشاركة أكاديميين من 

أحد عشر سة والتي إشترك فيها  التي قام بها المركز حين إعداد الدرالعبة المحاكاةونود اإلشارة هنا الى 

  .مسؤوالَ كبيراَ سابقاَ في الحكومة األمريكية

  . الحرب األهلية الشاملةعالمات ومؤشرات نظراَ ألهميته،اذ أنه يتناول "فاء"الملحق وتمت ترجمة 

 ل بايمن دانيا وكينث بوالك الذين قاما بالدراسة وهما السيرة الذاتية للمؤلفينوتم إيراد بعض المعلومات عن 

  .، كما وردت في الدراسة األصلية

 الذي سبق وأن تم التعريف به في األعداد بالنبذة التاريخية حول مركز سابانوتمت ترجمة القسم الخاص 

  .السابقة من هذه السلسلة

 الذي يوجهه المركز النداء الصارخ هو جزء من  مركز الكاشفترجمة الملخص التنفيذي لهذه الدراسة من قبل

، التي هاوية الحرب األهلية الشاملة كل من يهمه وضع العراق بأن يساهموا في منع إنزالق هذا البلد الى الى

  .  لجره الى جحيمها الذي سوف اليبقي واليذرالتخطيطتم ويجري اآلن 

  :فيما يلي بعض أهم األفكار الواردة في هذه الدراسة والتي التغني عن مطالعة النص األصلي وبتمعن

  

   هذه الدراسة ثمرة جهد متميز خالل العام الماضيتمثل
 

كما إننا  قدمنا نسخاً من هذا العمل إلى مجموعة خبراء في الجيش األمريكي وأجهزة اإلستخبارات في أوقات مختلفة 

  ٢٠٠٦خالل عام 
 

 أنها حروب إن تاريخ مثل هذه الحروب يشير الى. كل يوم يمر يغوص العراق في هاوية حرب أهلية أكثر فأكثر 

  " ينتصر"إن السؤال عمن سينتصر في الحروب األهلية هو كالسؤال عمن . كارثية لكل الداخلين فيها 

  في زلزال سان فرانسسكو
 

في الواليات المتحدة والعراق ستجد , نأمل أن القيادات. والبدء بالجواب على هذا السؤال هو القصد من هذه الدراسة 

  ه إنزالق ال مفر منه نحو الحرب األهلية الشاملة طريقها إليقاف ما يبدو أن
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  نحن نعتقد أن على الواليات المتحدة وحلفائها أن يبدءوا بالتفكير بشأن كيفية التعامل مع نتائج الفشل

   الشامل في العراق
 

 حتى بعد أن ولكن هؤالء الذين ينخرطون في الصراع تقليدياً يعتقدون أن الحلول والطرق البديلة الزالت متوفرة

  وهذا ينبغي أن يقودها إلى إحتمال أنه قد فات األوان إلنقاذ العراق: تغمرهم األحداث 
 

بينما نحن نعتقد أنه الزال من الممكن تجنب إندالع حرب أهلية شاملة ، وصعبة االّ إذا كانت عن طريق قوة خارقه 

  اطة إلى إننا نكرر نفس أخطاء بجانب واشنطن وبغداد ، وتحذيرات األمثلة التاريخية تشير ببس

  الذين أشعلوا الحروب األهلية في الماضي
 

 ، وضعنا قائمة مؤشرات لحالة دولة في حالة حرب أهلية متى تكون عند ٢٠٠٦عندما بدأنا هذه الدراسة في ربيع 

 واقع الحياة لقد راقبنا بفزع سوء الموقف في العراق  وإن مؤشراَ بعد مؤشر كان ينطبق على. نقطة الالعودة 

  ) هذه المؤشرات دونت في الملحق فاء (اليومية 
 

مع أخذ هذه األمور بنظر االعتبار ، تذاكرنا تاريخ الصراعات القريبة المشابه ألخذ العبرة والدروس لمساعدة الواليات 

  المتحدة إلنضاج مجموعة إستراتيجيات للتعامل مع توقعات حرب أهلية شاملة 
 

  من هذه الحاالت في خمسة مالحق للبحث لتوفير نظرة تاريخية إضافية للقراء الذين لقد ذكرنا ثمان (

  )يرغبون بالتعمق في هذه الحاالت بأنفسهم
 

وبنفس الوقت ندرس المدى الذي  تستطيع عنده الحرب األهلية أن تؤثر على مصالح الواليات المتحدة وماذا تستطيع 

  التأثيرات الواليات المتحدة أن تفعل لتقليل هذه 
 

وجدنا القليل لدعم الفكرة القائلة بأن الواليات المتحدة تستطيع بسهولة الخروج من الحرب األهلية العراقية أي إننا 

  نستطيع أن نقول للعراقيين إننا حاولنا ، وأنهم فشلوا وإننا تاركوهم لمصيرهم
 

  هاوإن للعراق جميع عالمات خلق مشاكل غاية في الصعوبة عند إنتشار
 

  صبورة ومحظوظة ، فإنها ستستطيع, وهي تشير إلى أن الواليات المتحدة إذا ما كانت حاذقة ، مصممة 

   حصر تأثير حرب أهلية شاملة
 

  أن ما نخافه سيكون الخطوة التالية في تاريخ العراق المأساوي
 

ة لن تكون قادرة على مجرد اإلبتعاد ولسوء الحظ فإن الواليات المتحد. ينحدر العراق بسرعة نحو حرب أهلية شاملة 

  وحتى في إستبعاد الكابوس اإلنساني الذي سينشأ ، فإن حرباً أهلية شاملة . من الفوضى 



 التحدي الصهيوين                 )٩٩(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ٢٩ من ٤                                         ٢٠٠٧ - آذار            

  سوف تستهلك ما هو أكثر من العراق
 

وألمريكا الكثير من المصالح اإلستراتيجية . إن ما ستتسبب في إنتشاره حرب أهلية في العراق يمكن أن يكون كارثياً 

وهكذا فمن األمور الضرورية جداً أن تعمد . التي ستتعرض للخطر في الشرق األوسط اذا هي تجاهلت النتائج 

  الواليات المتحدة إلى خطة من شأنها إحتواء حرب أهلية شاملة في العراق
 

عكر اإلستقرار في إن جزءاً من أسلوب اإلحتواء ، هو أن تكون أولويتنا الجديدة منع الصراع العراقي من أن ينتشر في

الدول المجاورة ، وهو أسلوب يتطلب تعويق تدخل الدول المجاورة والمساعدة على تخفيف المخاطر المتعلقة 

بالالجئين ، وضرب مالذات اإلرهابيين وتغيير سياستنا من أجل أن تعكس الحقيقة المؤلمة القاتلة بأن جهود الواليات 

  ار في العراق قد باءت بالفشل المتحدة من أجل إحالل السالم واإلستقر
 

إن عدم التخطيط اآلن إلحتواء الحرب األهلية في العراق يمكن أن يؤدي الى أن يزداد الدمار الناجم عنها فال يشمل 

  العراق فحسب ولكن الكثير من المنطقة المحيطة به أيضاً ، ويشكل تهديداً عظيماً لمصالح الواليات المتحدة
 

ويمكن أن تتضمن . متحدة عدداً من المشكالت النابعة من إنغمار العراق في حرب أهلية شاملة ستواجه الواليات ال

من العراقيين الذين يقتلون وعدة أضعاف هذا الرقم من الذين ) أو أكثر(هذه المشكالت المأساة اإلنسانية لمئات اآلالف 

سوف يتناقص بشكل مفجع وكذلك قدرتنا على يعوقون والماليين من الالجئين ، وتأثير أمريكا في الشرق األوسط 

  تحسين األحوال االقتصادية والسياسية هناك
 

وعلى أي حال ، فإن أعظم المشاكل التي يتعين على الواليات المتحدة أن تتأهب لمواجهتها هي نمط اإلنتشار الذي 

 بعض الحاالت تعكر إستقرار بموجبه يمكن لحرب أهلية في بلد ما أن توثر بصورة مدمرة على بلد آخر ، أو في

  منطقة أو توجد تهديدات عالمية
 

   العوامل التي تجعل اإلنتشار أسوأ مما سبق– إن لم يكن جميع –ولسوء الحظ يبدو أن العراق يمتلك أكثرية 
 

  :من الناحية التاريخية فإن أكثر أنماط اإلنتشار أذَى هي ستة أنواع 
 

  الالجئون 

نسانية للمدنيين األبرياء الذين يهربون من الحرب األهلية ، فإن الالجئين يمكن أن يتسببوا فضالً عن اإلعتبارات اإل

إنهم يمثلون تجمعات كبيرة من الناس الذين تقطعت بهم السبل والذين يشكلون مستودعاً . في مشكلة إستراتيجية 

  عظيماً من الجماعات المسلحة المجندة إلستمرار الحرب األهلية
 

  اإلرهاب 

  غالباً ما يجد اإلرهابيون موطئاً لهم في بلد فيه حرب أهلية كما إنعكست القاعدة في أفغانستان 
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  التسبب في إتجاه شعوب الجوار نحو األصولية

والحرب األهلية أيضاً قد تشجع الجماعات في الدول المجاورة على المطالبة أو حتى على القتال من أجل إيجاد إعادة 

  حوال السياسية في بالدهاترتيب وتنظيم األ
  
 

  اإلنفصال يؤدي الى اإلنفصالية 

 بعض الحروب األهلية تسببها مجموعة ما في بلد تنشد االستقالل ، وفي بعض األحوال تقود حرب أهلية جماعة أو 

  أخرى إلى السعي من أجل االستقالل بوصفه حالً لمشاكلها
 

  الخسائر اإلقتصادية 

  هلية باهضة الكلفة للدول األخرى وعلى وجه الخصوص لدول الجوار يمكن أن تكون الحروب األ
 

  تدخالت الجوار 

 من أجل إيقاف – إن المشاكل التي توجدها أصناف أخرى من اإلنتشار كثيراً ما حفزت دول الجوار على التدخل 

ها كما فعلت سورية في لبنان  اإلرهاب كما حاولت إسرائيل مراراً في لبنان أو إليقاف اإلتجاه نحو األصولية في شعوب

  هذه التدخالت كثيراً ما تكون لها نتائج رديئة لكل المتدخلين
 

وهذا يظهر أن هذه العوامل قد تساعد على زيادة سوء الحرب . العراق اآلن يشهد كل األنواع المذكورة لإلنتشار 

   في وجه األهلية ، وتبدي أن على الواليات المتحدة أن تقف بقوة على وجه الخصوص

  عالئم اإلنتشار في منطقة الخليج الفارسي 
 

 ٢٠إن الجهود الناجحة إلنهاء حرباَ أهليةَ غالباً ما تتطلب معاهدة سالم إليقاف الحرب وتدخل دولي سلمي يتكون من 

ء بإستثنا(وفي العراق .  أو أكثر من األفراد لتأمين السلم مع ضخ مقدار كبير من الموارد الدولية ١٠٠٠لكل 

   عسكري تقريبا٤٥٠,٠٠٠ًفإن مثل هذه التطورات األمنية قد تكون بحاجة إلى قوى تتشكل من ) كردستان
 

ومع أخذ األنماط الوارد ذكرها بعين اإلعتبار فإننا نطرح ثالثة عشر تكتيكاً يمكن للواليات المتحدة أن تستخدمها 

  اوحدها أو بالتزامن مع غيره
 

  نال تحاولوا إختيار فائزي. ١
 

  في الوقت الحاضر.. تجنبوا الدعم الفعال للتقسيم . ٢
 

  ال تلقوا بالمشكلة على كاهل األمم المتحدة. ٣
 

  إنسحبوا من المراكز السكانية العراقية. ٤
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  وفروا الدعم لجيران العراق. ٥
 

  إدعموا اإلستقرار اإلقليمي. ٦
 

  إعاقة التدخل األجنبي. ٧

  مراءإرسموا إليران خطوطاً ح. ٨
 

  أنشئوا مجموعة إتصال. ٩
 

  تهيؤوا لقطع إمدادات النفط. ١٠
 

  إحكموا القبضة على األكراد. ١١
 

  إضربوا منشآت اإلرهابيين. ١٢
 

  فكروا في إنشاء مالذات آمنة على حدود العراق. ١٣
 

  ات اإلضافية ومما يجعل األمور أسوأ في حاالت الحروب الشاملة فقد سجل التاريخ أن الخطو

  وأنصاف الحلول قد تكون كارثة
 

ن أن تمتد إلى الخليج الفارسي اذا كان هناك أي شيء يجعلنا ندرك إن علينا البقاء في العراق فهو أن هذه الحرب يمك

وإذا لم نستطع منع . والمشاكل الكبرى التي نواجهها في محاولة مواجهتها وإحتوائها ) إن لم يكن للشرق األوسط(

  مثل هذه الحرب فإن إحتواءها هي خيارنا الرديء الوحيد 
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  المحتويات

  

  ٩........................................................................شكـر

  ٩.......................................................................المقدمة

  ١١..............................................................ملخص تنفيذي

  ١٢..............................................................أنماط اإلنتشار

  ١٢............................................................................................الالجئون

  ١٣.............................................................................................اإلرهاب

  ١٣........................................................األصولية نحو الجوار شعوب إتجاه في التسبب

  ١٣.......................................................................اإلنفصالية الى يؤدي اإلنفصال

  ١٣..................................................................................اإلقتصادية الخسائر

  ١٤......................................................................................الجوار تدخالت

  ١٤..............................خيارات إلحتواء إنتشار الحرب األهلية العراقية

  ١٤..........................................................................فائزين إختيار تحاولوا ال .١

  ١٥.................................................الحاضر الوقت في .. للتقسيم الفعال الدعم تجنبوا .٢

  ١٦.........................................................المتحدة األمم كاهل على بالمشكلة تلقوا ال .٣

  ١٦............................................................العراقية السكانية المراكز من إنسحبوا .٤

  ١٧.......................................................................العراق لجيران الدعم وفروا .٥

  ١٧........................................................................اإلقليمي اإلستقرار إدعموا .٦

  ١٨.............................................................................األجنبي التدخل إعاقة .٧

  ١٨....................................................................حمراء خطوطاً إليران إرسموا .٨

  ١٩...........................................................................إتصال مجموعة أنشئوا .٩

  ١٩.....................................................................النفط إمدادات لقطع تهيؤوا .١٠

  ١٩.....................................................................األكراد على القبضة إحكموا .١١

  ١٩......................................................................اإلرهابيين منشآت إضربوا .١٢

  ٢٠.................................................العراق حدود على آمنة مالذات إنشاء في فكروا .١٣

  ٢١......................................................إحذروا أنصاف الحلول
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  ٢١....................................................................المؤلفان

  ٢١....................................................................................بايمن . أل دانيال

  ٢١.....................................................................................بوالك . أم كينث

  ٢٢.........................................................لعبة ممارسة قبيحة

  ٢٢.......................................................................المحاكا/التقليد ولعبة السيناريو
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  شكـر 
ثمرة جهد متميز خـالل العـام       تمثل هذه الدراسة    

العديد مـن األشـخاص      هناك   كان  لقد   . الماضي

ستفدنا مـن   إلقد  . الذين كانت مساعدتهم قيمة جداً      

 مـن   سارة مـولر  د كانت   وق. الدعم الكبير لبحثنا    

مركز  من   يرينا سارجسيان إ و جورج تاون جامعة  

 بمثابة مساعدتين بحثيتين رئيسيتين وكـان       سابان

م هـذه   تببساطة لم نكن لن   . جهديهما قد بلغ الذروة     

ستمدتا العون  بدورهما إ وهما  . المهمة من دونهما    

 مـن   وبلير ترمبل  بالل صعب  ،    براد همفريز  من

 من بحثنـا    اَل كل منهما أجزاء    إذ تكف  مركز سابان 

  .بهمة وحماس وكفاءة 

 وقد أبدى العديد من زمالئنا رغبتهما فـي رفـد          

 .في مراحل مختلفة    بحثنا بتعليقات غاية في األهمية      

  ، جورج تاون  من جامعة    روشيل ديفز قام كل من    

 وكيمحيميل ال إ ،   البنك الدولي  من   نربرنارد هاربو 

 ،  سـر وخالد ك ،  رالدديفو  إ ،   يمسونست من مركز 

معهـد   مـن    لااسـك بكارلوس   و ,وهانلونأمايكل  

 بـروس    ، نديكإس  أمارتن   فضالً عن    نغزيبروك

 مركـز سـابان    من   تيس و وفمانكتمارا   و ,يدلر

 دراستنا  اتستقصاءإغنونا بتمحيص دقيق لمختلف     إ

كما إننا   . نتقادات الذعة للدراسة ذاتها     إفضالً عن   

خبراء في  مجموعة   إلىقدمنا نسخاً من هذا العمل      

 في أوقات   ستخباراتأجهزة اإل  و الجيش األمريكي 

 وفـي الوقـت الـذي ال       ٢٠٠٦مختلفة خالل عام    

 تفاعلهم  أنالّ  إسم ،    نشكر الجميع باإل    أن يسعنا فيه 

عتراضهم كانت مهمة لنـا     إقتراحاتهم بل حتى    إ و

  . في تحسين تناولنا لهذا الموضوع 

 بعملـة   ابانمركز س  من   وأندرو أبوستول وقد قام   

 إنالرائع كعادته في تحرير هذا العمل الضخم كما         

 الطبـاعي  قامت بترتيب النموذج     كرس كروبنسكي 

سلوبها المعتاد وبسرعة قياسية لضمان خروجـه       إب

  . بنمط عصري 

  المقدمة 

 حرب أهلية    هاوية كل يوم يمر يغوص العراق في     

إن تاريخ مثل هذه الحروب يشير الى       . كثر فأكثر   أ

ن السؤال  إ. حروب كارثية لكل الداخلين فيها      نها  أ

عمن سينتصر في الحروب األهلية هو كالـسؤال        

لسوء  . سان فرانسـسكو  في زلزال   "ينتصر"عمن  

 هوأفضلكان د نجد أنفسنا سريعا نقول كم الحظ ، ق

  .  الحرب األهلية العراقية "فقدان"لو إننا تجنبنا 

 مـن   هذا السؤال هو القـصد    على  والبدء بالجواب   

 فـي الواليـات     , القيادات أننأمل  . هذه الدراسة   

نه أالمتحدة والعراق ستجد طريقها إليقاف ما يبدو        

 . نزالق ال مفر منه نحو الحرب األهلية الـشاملة        إ

 ، وكم تـدهور     في فعل ذلك  ا  مخفاقاتهلقد تكررت إ  

، إلـى المطبعـة     الموقف منذ أرسل هذا التقريـر       

ـ  نحن نعتقد   وعلى كل حال ،       الواليـات   ىأن عل

 يبدءوا بالتفكير بـشأن كيفيـة       أنالمتحدة وحلفائها   

  . التعامل مع نتائج الفشل الشامل في العراق 

ن واحدة مـن    إخالل فترة البحث لهذه الدراسة ، ف      

الحروب  في    أنالحقائق المستقاة من التاريخ هي      

 وهي – "نقطة الالعودة"هناك  كانت  األهلية السابقة   

إلـى  يها القوى الـسيكولوجية     فتدفع  اللحظة التي   

 ولكن  –تصبح في طريق الالعودة     فالحرب األهلية   

وعنـدما  . تلك اللحظة ال تظهر للمشاركين أنفسهم       

ـ    وينظر المؤرخ  نهم غالبـاً مـا     إن لصراع سابق ف

 ولكن   هذه النقطة ،   إلىيتفقون على موعد الوصول     

هؤالء الذين ينخرطون في الصراع تقليدياً يعتقدون       
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ل والطرق البديلة الزالت متوفرة حتى بعد        الحلو أن

 إلـى  يقودها   أنوهذا ينبغي   :  تغمرهم األحداث    أن

 بينمـا    .نه قد فات األوان إلنقاذ العـراق      أحتمال  إ

نـدالع  إنه الزال من الممكن تجنـب       أنحن نعتقد   

ـ          عـن   تحرب أهلية شاملة ، وصعبة االّ إذا كان

جانـب واشـنطن وبغـداد ،        قوة خارقـه ب    طريق

 إلى إننا   ببساطةتشير  رات األمثلة التاريخية    وتحذي

لذين أشعلوا الحروب األهليـة     اخطاء  أ نفس   نكرر

  . في الماضي 

 ، وضعنا   ٢٠٠٦عندما بدأنا هذه الدراسة في ربيع       

قائمة مؤشرات لحالة دولة في حالة حرب أهليـة         

بفـزع  لقد راقبنا   . متى تكون عند نقطة الالعودة      

 بعد مؤشـر    اَ مؤشر نإالموقف في العراق  و    سوء  

هـذه  (كان ينطبق علـى واقـع الحيـاة اليوميـة           

   ) . فاءالمؤشرات دونت في الملحق 

خذ هذه األمور بنظر االعتبار ، تذاكرنا تاريخ        أمع  

الصراعات القريبة المشابه ألخذ العبرة والـدروس       

ج مجموعـة   انـض لمساعدة الواليات المتحـدة إل    

 .هلية شاملة   مع توقعات حرب أ    للتعامل   اتستراتيجيإ

 فـي    لبنـان  راجعنا تاريخ الحروب األهلية فـي     

فغانـستان ، البوسـنة ،      أالسبعينات والثمانينات و  

ــوفو   ــا ، كوس ــا ، جورجي ــشان ، كرواتي الشي

  كارابـاخ وطاجكـستان    -ماسادونيا ، نوغورنـو   

كونغـو  الخالل التسعينات وكذلك الحـروب فـي        

لقد ذكرنا ثمـان    ( المستمرة حتى اليوم     والصومال

 مالحق للبحث لتـوفير     ةمن هذه الحاالت في خمس    

نظرة تاريخية إضـافية للقـراء الـذين يرغبـون          

سـتقينا  إوقـد  . ) بالتعمق في هذه الحاالت بأنفسهم    

دروساً عديدة فيما يخص الحروب األهلية وكيفيـة        

نهـا  عتأثيرها على الدول األخرى ، حتى البعيـدة    

لـدروس  ستعملنا هذه ا  إمثل الواليات المتحدة ، ثم      

لصياغة توصيات بشأن كيفية بدء واشنطن بتطوير       

 أهليـة  حرب   إلى ينحدر    جديدة لعراق  إستراتيجيه

   . شاملة

 نـضع جانبـاً مـشاعرنا       أنولنا  حاوبهذا العمل   

لشعب العراقي نفسه ،    با هتمامنا الخاص إوعواطفنا و 

الشيء الوحيد الذي تستطيع الواليات المتحدة عمله       

 ما وإذا حرب أهلية إلىزالق االنمنع لتساعدهم هو 

 وهذا نفـس    ،ن الواليات المتحدة  إحدثت بالفعل ، ف   

ستحالة المقاصـد   إ إلىالتاريخ المرعب الذي يشير     

سـي  آ الم وان يقلـص  أ ،الحسنة للمتدخلين األجانب  

اإلنسانية للحرب األهلية الشاملة ، مـالم يكونـوا         

لقد الحظنا  . يرغبون بالتدخل بشكل واسع إلنهائها      

االلتزامات المطلوبة إلنهاء مثل هذه الحرب هي  أن

هـا   ؤالواليات المتحدة وحلفا  التي ال ترغب    نفسها  

وبالنتيجة ، شعرنا   . نفجارها  إجرائها اليوم لمنع    إب

بعد من المأسـاة التـي قـد        أ إلىبأن علينا النظر    

جلـه قامـت    أالذي مـن    (تحصل للشعب العراقي    

، ) ٢٠٠٣الواليات المتحدة بالذات بـالغزو عـام        

عنـده   تستطيع   الذي  مدى  الدرس  نوبنفس الوقت   

 تؤثر على مـصالح الواليـات       أنالحرب األهلية   

فعـل  ت أنالمتحدة وماذا تستطيع الواليات المتحدة      

  . لتقليل هذه التأثيرات 

 أنلقد وجـدنا    . ستنتاجاتنا غير مشجعة    إلقد كانت   

 بـين الغـربيين     "الحكمة التقليدية "معظم ما يعتبر    

 . األهلية قد يكون خطأ      كيفية معالجة الحروب  حول  

 بـأن  وجدنا القليل لـدعم الفكـرة القائلـة          فمثالً ، 

الواليات المتحدة تستطيع بسهولة الخـروج مـن        

 نقـول   أنالحرب األهلية العراقية أي إننا نستطيع       

 وإننا تـاركوهم    ا فشلو وأنهمللعراقيين إننا حاولنا ،     
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 أمـراَ لحـرب   نتشار ا إ أنلقد وجدنا    . لمصيرهم

نـه علـى    إ و ; في الحروب األهلية الكبيرة      اَشائع

 هانإ قد يختلف بشكل ملحوظ ، فأن عنفهاالرغم من 

 ; ةكون تأثيراتها كارثيت أنفي أسوء الحاالت يمكن 

ن للعراق جميع عالمات خلق مشاكل غاية فـي         إو

وبنفس الطريقة ، وجدنا     . نتشارهاإالصعوبة عند   

 طريقـة   أفضل أنئع القائل   ن االعتقاد الشا  أكذلك  

لمعالجة الحرب األهلية هو دعـم جانـب واحـد          

عتقاد خاطئ بـنفس    إلمساعدته على االنتصار هي     

لقد وجدنا القليل من الحاالت التي تـنجح        . الدرجة  

أحـد االطـراف أو     فيها الدول الخارجية بمساعدة     

نحو النصر ، والقوى الخارجية عـادة مـا         اآلخر  

  .  في العملية هظةالباتعاني من الكلف 

 ال يكـون    أنومع ذلك ، وبسبب مخاوفنـا مـن         

للواليات المتحدة الخيار لتجنـب المـشاكل التـي         

 للواليات المتحـدة    اإلستراتيجيةستواجه المصالح   

 حرب أهلية شاملة ، وقـد       الىنزالق العراق   إعند  

قدمنا سلسلة من خيارات سياسية تستطيع واشنطن       

 تعزز الجهـود    إنهاغلب  وعلى األ . االستفادة منها   

 .حتواء االنتشار المحتمل لهذا الكابوس    المصممة إل 

عتبار واحد  إوكل واحد من هذه الخيارات تنبع من        

نتـشار الحـروب    إكثر من تحليالتنا ألنمـاط      أاو  

 الواليات المتحدة إذا ما     أن إلىوهي تشير   . األهلية

ـ  ,ممة  كانت حاذقة ، مص    ، محظوظـة   ورة و ب ص

 . صر تأثير حرب أهلية شـاملة     نها ستستطيع ح  إف

نه سيكون من   أ إلىوتشير نفس العوامل التاريخية     

القليل من األمم التـي     . الصعب جداً جداً فعل ذلك      

نتشار وتوسع حرب أهلية شـاملة      إحتواء  إحاولت  

قل قوة من الواليـات     أ كانت   إنهاكانت ناجحة مع    

حتـواء  إ كيفية   أصوليا تحلل   أنالمتحدة ولم تحاول    

 تكرار فشلهم ينبغـي     ، إن ر الحروب األهلية    نتشاإ

في وجه التاريخ الذي    تكبر  نه  إ , في أذهاننا  ى يبق أن

إلى أن نفترض إننا نـستطيع أن نغـزو دون          قادنا  

 ظهرنـا أ ما   وسنفعل حسنا إذا    ,التحضير لإلحتالل   

  مـا  أن حيثدروسه   نستوعب   كبر عندما تواضعاَ أ 

لعـراق  خافه سيكون الخطوة التالية في تـاريخ ا       ن

 . المأساوي 

  تنفيذيملخص 

. ينحدر العراق بسرعة نحو حرب أهلية شـاملة         

ن الواليات المتحدة لن تكون قادرة      إولسوء الحظ ف  

وحتـى فـي     .  من الفوضـى   بتعادعلى مجرد اإل  

ن حرباً  إستبعاد الكابوس اإلنساني الذي سينشأ ، ف      إ

.  من العراق  أكثرأهلية شاملة سوف تستهلك ما هو       

الـصراع   ان صراعات أخرى مثل هـذ     إ ف تاريخياً

 تدميرية على الدول المجاورة ودول      اَكانت لها آثار  

ه حرب  إنتشار ما ستتسبب في     إن. أخرى خارجية   

وألمريكا .  يكون كارثياً    أنأهلية في العراق يمكن     

 التي سـتتعرض    ةاإلستراتيجيالكثير من المصالح    

  .اذا هي تجاهلت النتائج   للخطر في الشرق األوسط     

 تعمـد   أنوهكذا فمن األمـور الـضرورية جـداً         

 حرب  إحتواء خطة من شأنها     إلىالواليات المتحدة   

   . هلية شاملة في العراقأ

 تكـون   أنإلحتـواء ، هـو      ا جزءاً من أسلوب     إن

 ينتشر  أنلعراقي من   الصراع  الجديدة منع   اأولويتنا  

 وهو أسلوب ،ستقرار في الدول المجاورة   فيعكر اإل 

ق تدخل الدول المجـاورة والمـساعدة       يتطلب تعوي 

على تخفيف المخاطر المتعلقة بالالجئين ، وضرب       

 أن أجـل ت اإلرهابيين وتغيير سياستنا مـن       الذام

تعكس الحقيقة المؤلمة القاتلة بأن جهود الواليـات        

سـتقرار فـي     إحالل السالم واإل   أجلالمتحدة من   
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 اآلن عدم التخطـيط     نإ . العراق قد باءت بالفشل   

 يؤدي  أن الحرب األهلية في العراق يمكن       واءحتإل

ال يشمل العراق   ف يزداد الدمار الناجم عنها      أنالى  

يـضاً ،   أ  به من المنطقة المحيطة  حسب ولكن الكثير    ف

   .ويشكل تهديداً عظيماً لمصالح الواليات المتحدة

 إلـى ن هذه الدراسة تعيـد      إ هذا الهدف ف   أجلومن  

خيـرة فـي    الذهن تـاريخ الحـروب األهليـة األ       

فغانستان والبوسنة والشيشان والكونغو وكرواتيا     أ

وجورجيا وكوسوفو ولبنان وصـراع نـاغورنو       

وهي تـستخدم    . كاراباخ والصومال وكازاخستان  

دروساً مستقاة من هذه الحاالت في ما يتعلق بتأثير         

الحرب األهلية الشاملة علـى األمـن والرفاهيـة         

عـداد  إ أجـل واألمن الوطني للدول األخرى من      

حتمـاالت  إتوصيات للواليات المتحدة وهي تواجه      

   .العراقصراع مماثل في 

   نتشارأنماط اإل

ستواجه الواليات المتحدة عـدداً مـن المـشكالت         

. ار العراق في حرب أهلية شاملة       غمنإالنابعة من   

 تتضمن هذه المشكالت المأساة اإلنسانية      أنويمكن  

ن الذين يقتلون   من العراقيي ) أكثر أو(لمئات اآلالف   

وعدة أضعاف هذا الـرقم مـن الـذين يعوقـون           

والماليين من الالجئين ، وتأثير أمريكا في الشرق        

األوسط سوف يتناقص بشكل مفجع وكذلك قـدرتنا        

 . على تحسين األحوال االقتصادية والسياسية هناك     

 فقدان إنتاج النفط العراقي قد تكون لـه آثـار           إن

ة للنفط وعلى تجهيـزه     عميقة على األسعار العالمي   

وتوزيعه في كل مكان من المنطقة ، وعلى وجـه          

الخصوص في المملكة العربية الـسعودية حيـث        

  .  تكون اآلثار مدمرة أنيمكن 

 المشاكل التـي يتعـين   أعظمن إوعلى أي حال ، ف 

 تتأهب لمواجهتهـا هـي      أنعلى الواليات المتحدة    

ـ       نتشارنمط اإل  ي  الذي بموجبه يمكن لحرب أهلية ف

 أو توثر بصورة مدمرة على بلد آخـر ،          أنبلٍد ما   

 توجـد   أوستقرار منطقة   إفي بعض الحاالت تعكر     

 هو نزعة الحـروب     نتشار اإل إن . تهديدات عالمية 

 تفرض التبعات وتخلـق عـدم       أن أجلاألهلية من   

 حتى تقدح زناد حروب أهلية في دول        أوستقرار  اإل

 وفي بعض الحاالت قـد يكـون      . أخرى مجاورة   

 طفيفاً مثل المصاعب االقتصادية والعـدد       نتشاراإل

 هنغاريا ورومانيا القليل من الالجئين اللذين واجهتا      

ستطاعتا تداركهما خالل مختلف الحروب األهلية      إو

وعلى الجانب اآلخر .  في التسعينات اليوغوسالفية

 قد يقلب الحرب األهليـة      نتشارن اإل إمن المشهد ف  

 فـي   لبنـان صل فـي     كما ح  – حرب إقليمية    إلى

 إلـى  تـؤدي    أن ويمكن   –السبعينات والثمانينات   

 كما فعلت   –حروب أهلية أخرى في دول مجاورة       

 عندما أدت الى حـرب       راوندا الحرب األهلية في  

 أنولسوء الحظ يبدو     . الكونغوكارثية في جارتها    

ل م العوا –ن لم يكن جميع     إ –العراق يمتلك أكثرية    

   .  مما سبقأسوأ نتشارالتي تجعل اإل

 أذَى نتشار أنماط اإل  أكثرن  إمن الناحية التاريخية ف   

  : هي ستة أنواع 

  ون ئالالج

 عتبارات اإلنسانية للمدنيين األبريـاء    فضالً عن اإل  

 الالجئـين ن  إ يهربون من الحرب األهلية ، ف      الذين

 إنهـم  . إسـتراتيجية  يتسببوا في مشكلة     أنيمكن  

ين تقطعت بهم   يمثلون تجمعات كبيرة من الناس الذ     

السبل والذين يـشكلون مـستودعاً عظيمـاً مـن          

سـتمرار الحـرب    لجماعات المسلحة المجنـدة إل    ا
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نهم غالباً ما يشركون دوالً     إ ونتيجة لذلك ف   .األهلية  

أجنبية في الحروب األهلية حين تحاول حكومـات        

 أن  بالالجئين دول الجوار منع الميليشيات المرتبطة    

 أنكومات المجاورة ينبغي     الح أن أوتهاجم دولها ،    

 يهاجمهـا أعـداؤهم فـي       أن من   الالجئينتحمي  

ـ     . الحرب األهلية    ن التـدفق   إوفضالً عن ذلـك ف

 يثر قو أ يكون له    أن يمكن   لالجئينالواسع النطاق   

خـتالل فـي الموازنـة      إعلى االقتصاد وحتـى     

  .  الصغيرة أوالضعيفة الديموغرافية للدول المجاورة 

  اإلرهاب 

اً لهم في بلـد فيـه       طئيجد اإلرهابيون مو  غالباً ما   

 . نعكست القاعدة في أفغانـستان    إحرب أهلية كما    

ن الحروب األهلية نفسها غالباً     إوعلى أي حال ، ف    

 حـزب اهللا   –ما تولد الجماعات اإلرهابية الجديدة      

منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجماعـة      و

 تحريـر   نمـور المسلحة اإلسالمية في الجزائر و    

 قد ولدت جميعاً في ظروف الحـرب        يالمإلتاميل  ا

الكثير من هذه الجماعات بدأت بالتركيز      . األهلية  

 هجمـات علـى     إلىعلى أهداف محلية ثم تحولت      

 وبخاصة ضد أولئك الذين يظنون      –النطاق الدولي   

  . عداءهم في الحرب األهلية أ يساعدون إنهم

  تجاه شعوب الجوار نحو األصولية إالتسبب في 

ن شعوب الجوار غالباً ما تصبح متحفزة ومتحركة إ

 حٍد بعيد من خالل تطورات الحروب األهليـة         إلى

الجماعات في دولـة مـا قـد        . في دولة مجاورة    

 تكون متشابهة في الهويـة      أوو اثنياً   أتطابق دينياً   ت

يضاً قد  أوالحرب األهلية   . في بلد في حرب أهلية      

لى المطالبة  تشجع الجماعات في الدول المجاورة ع     

 إعـادة ترتيـب   إيجاد أجل حتى على القتال من      أو

وأمثلة على   . وتنظيم األحوال السياسية في بالدها    

هذه الظاهرة تتمثل في الغضب الذي شـعرت بـه          

 تجاه المعاملـة التـي       البلقان  في األلبانيةالقومية  

 خالل  لصربي من قبل النظام ا     كوسوفو ألبانتلقاها  

 إلى لبانيةاألع الحكومة    وهي ما دف   كوسوفوحرب  

 فعـل ذلـك     حلف شمال األطلسي   أنالتدخل لوال   

 السنة  خوان المسلمين اإل وكذلك قرار    –نيابة عنها   

نتفاض ضد النظام العلوي الذي قـاد       السوريين اإل 

   . ١٩٨٢ – ١٩٧٦ الحرب األهلية السورية إلى

  نفصالية نفصال يؤدي الى اإلاإل

وعة ما في بلد     بعض الحروب األهلية تسببها مجم     

تنشد االستقالل ، وفي بعض األحوال تقود حـرب         

 أجـل  الـسعي مـن      إلـى  أخرى   أوأهلية جماعة   

وكثيراً ما تقـوم    . االستقالل بوصفه حالً لمشاكلها     

 في البالد   أما(جماعات أخرى في ظروف مشابهة      

)  الـدول المجـاورة    أوالتي هي في حرب أهليـة       

 الجماعـات  نأ مـا تبـين   إذانتهاج السبيل نفسه   إب

ـ  . األولى قد أحرزت قدراً من النجاح        ن إوهكذا ف

هـذه  كان أول    يوغوسالفيا من   سلوفينيانفصال  إ

ن تعلـن  أ على كرواتياالحروب األهلية ولكنه حث     

نتهـاج هـذا   إ على البوسنةستقاللها وهو ما حث     إ

 هـذا   لبان كوسوفو أ يحذو   أن إلى ذلك   وأدىالنهج  

نزعة االنفـصالية   ندلعت حركات ال  إالحذو ومن ثم    

   .األلبان في مقدونيا لدى 

  قتصادية الخسائر اإل

ن تكون الحروب األهلية باهـضة الكلفـة        أيمكن  

 .الخصوص لدول الجوار    للدول األخرى وعلى وجه     

والً هناك الكلف المباشرة للعناية بالالجئين وقتال        أ

اإلرهابيين والقيام بمختلـف التـدخالت الـسرية        
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ن الحروب األهليـة    إعن ذلك ف  وفضالً  . والعلنية  

ستثمارات ويزيد  يسيطر فيها الخوف الذي يبعد اإل     

 تقطـع نفقات األمن وكلف التأمين على التجـارة و       

طرق المواصالت وخطط المجهزين ويزيـد مـن        

 النفقات الصحية على الدولة ، وما شاكل ذلك         عبئ

  . من األمور التي لم نتطرق منها االّ الى القليل 

  ر تدخالت الجوا

ن المشاكل التي توجدها أصـناف أخـرى مـن          إ 

 دول الجوار على التدخل     ت كثيراً ما حفز   نتشاراإل

  إسـرائيل   إيقاف اإلرهاب كما حاولت    أجل من   –

تجاه نحو األصـولية     إليقاف اإل  أو لبنانمراراً في   

هـذه   . لبنـان  في   سوريةفي شعوبها كما فعلت     

كـل  التدخالت كثيراً ما تكون لها نتـائج رديئـة ل         

 أنها والجماعات المحلية كثيراً ما يبدو       .المتدخلين  

وكاالت رديئة وغير قادرة على تحقيق األهـداف        

وغالباً ما يحفز هذا تدخل     . التي يتوخاها مؤيدوها    

ستخدام قواتها المسلحة للقيام بالعمل نفسها      الدولة إل 

 الكثير من الحروب األهلية أصبحت      إن والنتيجة   –

ن بلداناً أخرى   إ يهاجم ف  أن بمجرد   ن البلد إقليمية أل 

حتالل إتفعل الشيء نفسه لمنع المهاجم األصلي من        

  . البلد الذي تجري فيه الحرب األهلية 

 . نتشار يشهد كل األنواع المذكورة لإل     اآلنالعراق  

 هذه العوامل قد تساعد على زيـادة        أنوهذا يظهر   

 علـى الواليـات     أنسوء الحرب األهلية ، وتبدي      

 تقف بقوة على وجه الخـصوص فـي         أنة  المتحد

  .  في منطقة الخليج الفارسي نتشاروجه عالئم اإل

 األهليـة  الحـرب    إنتـشار  حتـواء خيارات إل 

  العراقية 

 التاريخية للدول التي حاولـت الحـد        اتندون الم إ

 لحـرب األهليـة الـشاملة     ا إنتشار إحتواء ،أومن

.  تقريباً فشلت في تحقيق ذلـك        وأكثرها. ضعيف  

غالباً ما دفعت ثمنـاً باهـضاً       ) نجحت(ك التي   وتل

وفي كثير من األحـوال     . نتصارها ممكناً   إلجعل  

فشالً ذريعاً في منع اإلنتـشار الـى        ،   فشلت دوالَ 

درجة جعلتها تقوم بهجمات واسعة النطاق إليقاف       

ـ   الجهود الناجحة إلنهـاء    إن . حرب أهلية   اَ حرب

قاف الحرب   غالباً ما تتطلب معاهدة سالم إلي      أهليةَ

و أ ١٠٠٠ لكل   ٢٠وتدخل دولي سلمي يتكون من      

كثر من األفراد لتأمين السلم مع ضخ مقدار كبير         أ

سـتثناء  إب(وفـي العـراق     . من الموارد الدولية    

ن مثل هذه التطورات األمنية قد تكون       إف) كردستان

 عـسكري   ٠٠٠,٤٥٠ قوى تتشكل من     إلىحاجة  ب

   .تقريباً 

 ما  إذان العراق   إالت ف حتماالرغم من كل اإل   على  و

واليـات  لن يكون لل   ف  حرب أهلية شاملة   إلىنزلق  إ

خذ األنمـاط   أومع  . حتوائها  إالمتحدة غير محاولة    

 ثالثة عشر ننا نطرحإعتبار فالوارد ذكرها بعين اإل

 تستخدمها وحدها   أن يمكن للواليات المتحدة     تكتيكاً

  .  مع غيرها بالتزامن أو

  زين ختيار فائإال تحاولوا . ١

غراء كبير للواليات المتحدة لمساعدة إسيكون هناك 

خر في محاولة للتعامل    آطرف سياسي عراقي ضد     

نظريـاً  . مع الحرب األهلية العراقية من الـداخل        

 تختار ممثلين وتحمـيهم     أنيمكن للواليات المتحدة    

وعلى العموم فهـؤالء    .  يحموا مصالحها    أنألجل  
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مـة الموكلـة إلـيهم      غالباً ما يفشلون في أداء المه     

ن مثل هذا   إونتيجة لذلك ف   . أسيادهموينقلبون على   

المجهود نادراً ما ينجح وفي األوضاع المحددة في        

 علـى وجـه     , مثل هذا المجهـود    أنالعراق يبدو   

  . موضع شك ,الخصوص

 جماعة سـتكون    ةنه في غاية الصعوبة معرفة أي     إ 

فـالحروب  . قادرة على الهيمنة في حرب أهليـة        

ون ؤلية عرضة لتدخل قادة عسكريين أكفاء يبد      األه

الحرب وهم غير معروفين ثم يكتسبون القوة مـن         

حمد شـاه   أخالل إثبات مهارتهم في المعركة مثل       

األعداد فقط ال تدل علـى       .  في أفغانستان  مسعود

ة فـي   ي في لبنان كانوا قوة رئيـس      فالدروزالحسم  

 أنحربهم األهلية برغم حجمهم الصغير في حـين         

لسنة اللبنـانيين يمتلكـون قـوة تعـادل وزنهـم           ا

 لـم   إنن هذا يجعل من الـصعب       إ. الديموغرافي  

 جماعة سوف تستفيد    ةيكن من المستحيل معرفة أي    

من المساعدة الخارجيـة ، والتـاريخ يـذكر دوالً          

أغدقت المال والسالح على أطراف حروب أهليـة        

 لم تحـسن     تلك األطراف  أنكانت مؤيدة لها وتبين     

  . الل هذه المساعدات ستغإ

 جداً وبخاصـة    اَن العراق مهشم  إوفضالً عن ذلك ف   

ثنية وهـو مـا     في ما يتعلق بالطوائف الدينية واأل     

تجاه إ ليس هناك  . صعوبةأكثريجعل هذا األسلوب 

هناك مجموعة كبيرة   .  سني واحد لدعمه     أوشيعي  

هـا  أكثرمتوسعة الحجم   صغيرة الى   من ميليشيات   

ا األخرى بالقدر نفسه وبـصرف      تكره الواحدة منه  

اإلختالفات او المشتركات العرقيـة او      النظر عن   

 فليس هنـاك طريقـة      وباإلضافة الى ذلك    .الدينية

حكام السيطرة عليها لدعم    إ يمكن   ،للواليات المتحدة 

 أوعتبـارات لوجـستية     إ آخر من خالل     أوفريق  

المجموعات الشيعية جميعـاً مرتبطـة       .دبلوماسية

ر بإيران ويجري تجهيزها من إيران       بآخ أوبشكل  

ماعدا سورية التي ليس    (ن سائر جيران العراق     أل

مسيطر عليهم  ) لها حدود مع شيعة العراق العرب     

من قبل السنة ولن يسمحوا للدعم األمريكي بالتدفق        

وسوف يـسعد األكـراد     .  الميليشيات الشيعية  إلى

الحصول على المعونة األمريكية ولكن من غيـر        

 تستطيع إقناع أي من جيران العـراق        أن المحتمل

وتـستطيع  . بتأييد هيمنة األكـراد علـى الـبالد         

 تجد دعماً دينياً للسنة ولكن      أنواشنطن بكل تأكيد    

رتباط وثيـق   إمعظم جماعاتهم المسلحة تبدو على      

جهاديـة  البالقاعدة وسائر المجموعـات الـسفلية       

مـن مجمـوع     % ٢٠ – ١٨ويشكل مجمـوعهم    

وفي الحقيقـة   . ا يجعل األمر صعباً     السكان وهو م  

كبر أمراء الحرب السنة الذين حكموا العراق       أن  إف

شأ واحـدة   أنبصورة مؤثرة هو صدام حسين الذي       

 وكما  وأخيراَ .من أسوأ الدول المستبدة في التاريخ       

ن قيام الواليات المتحدة    إكان عليه األمر في لبنان ف     

وعلى بدعم جانب في صراع قد يحفز دوالً أخرى         

إيران على زيادة تدخلها بـدالً مـن        وجه الخصوص   

   . إيقافه

فـي الوقـت    .. تجنبوا الدعم الفعال للتقسيم     . ٢

  الحاضر

مـن   وبعد حرب دموية تستمر سـنين        ،في النهاية 

. تقـسيم مـستقر     ليكون العراق مؤهالً    الممكن أن   

ن الجهد األساسـي للواليـات      إف, وعلى أي حال    

 المزيـد   إلىاليوم قد يؤدي    نفصال  المتحدة لدعم اإل  

ستثناء األكـراد   إب . من المذابح والتطهير العرقي   

 يروا وطـنهم    أنن القليلين من العراقيين يحبون      إف

.  يتركوا مـواطن سـكناهم       أنمقسماً وال يريدون    
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 الكثيرين يفعلون ذلك لظروف قاهرة      أنوفي حين   

ن ذلك ال ينقص من     إوقسم منهم يرحلون عائدين ف    

وفي كثير من األحيان    . اع نحو الحرب    ندفزخم اإل 

 يقوم الفـارين مـن منـازلهم        أنن ذلك يسبب    إف

جيش بااللتحاق بالميليشيات الطائفية المتعصبة مثل      

سـتعادة  إ أمـل    ى التابع لمقتدى الصدر عل    المهدي

نتقام علـى مـن      األقل إنزال اإل   على أوممتلكاتهم  

ـ   إوب. أخرجهم منها      مـن  ن قلـة  إستثناء األكراد ف

 إلـى  التقسيم ويميلون    إلىعراقيين القادة يميلون    ال

.  ما يستطيعون السيطرة عليه      أكثرالسيطرة على   

تجاه التقسيم إ كان التحول بإذاوليس من الواضح ما  

سينجم عنه تقسيم مرتب للعراق فـي ثـالث دول          

ـ      .صغيرة ن الـسنة والـشيعة     إ وكما مر ذكره ف

منقسمون في ما بين عـشرات مـن الميليـشيات          

ياً منها ليس   ألمختلفة ذات األحجام المختلفة ولكن      ا

  .يسمح له بتوحيد طائفةالذي  ،بقدر من كبر الحجم

 بلد سـني وبلـد      إيجادحتماالً من   إن األكثر   إولذا ف 

 إلىن عراق وادي الرافدين سوف ينحدر       إشيعي ف 

   .حرب فوضوية وحالة أمراء حرب

تفاقيـات   تـوفرت اإل  إذا التقسيم يـنجح فقـط       إن 

لسياسية التي يدعمها تدخل مناسب من عدد مـن         ا

وهذا يحتاج الى ما ال يقل عـن        . القوى األجنبية   

 عسكري وهو العدد النسبي الذي مست       ٤٥٠,٠٠٠

دايتـون فـي     إقرار ميثـاق     أجل من   إليهالحاجة  

ن الموقف سـيكون    إوفضالً عن ذلك ف    . البوسنة

ن العـراقيين سـيرون    في المدى القريـب أل     أسوأ

 تفرض تقسيماً غير مرغوب     يت المتحدة وه  الواليا

 حـين قبلـت     دايتـون فيه عليهم كما فرضته في      

ن إختصار ف إوب .م  تفاقية السال إاألطراف المختلفة   

 حتـواء محاولة تقسيم العراق بوصفها طريقـة إل      

سوف لـن تكـون مـن       وإنهائها  أالحرب األهلية   

 بعد سـنوات مـن المـذابح        المحتمل أن تنجح إال   

لتـزام  م بين األطراف ومزيد مـن اإل      تفاقية سال إو

    .العسكري األمريكي

  األمم المتحدة كاهل ال تلقوا بالمشكلة على . ٣

ن تلعب دوراً مهماً في دعـم   أ يمكن لألمم المتحدة    

عمل دولي شرعي في العراق وتوفر الخبرة التقنية        

وعلـى الواليـات    . في بعض الميادين اإلنسانية     

 ، مثل   األمم المتحدة من   المساعدة   د تنش أنالمتحدة  

 نتشار اإل إحتواءمعسكرات الشرطة وسائر وسائل     

ن األمم المتحدة تعـاني مـن       إ ف ,وعلى أي حال  . 

الكثير من المحددات البيروقراطية وال يتوقع منها       

 فعلـى   ,وعلى وجه الخـصوص    . األمن توفر   أن

 تطلـب   أو ال تتوقع من األمم المتحدة       أنواشنطن  

 توجـد شـرطة لحمايـة       أنمن األمـم المتحـدة      

 أومعسكرات الالجئين وتمنع التـدخل الخـارجي        

. من صعبة هي غير مؤهلـة لهـا         أالقيام بمهمات   

ن القابلية اإلداريـة للواليـات      إوبالطريقة نفسها ف  

 برنـامج   أنوعلى الرغم مـن     . المتحدة محدودة   

الطعام العالمي والمفوضية العليا لالجئين لها الكثير       

ن هـذه المؤسـسات     إؤهلين ، ف  من المحترفين الم  

 إنهـا .  تتحرك ببطئ في أوقات األزمـات        ،ككل

 ، شهور قد يمـوت      ا لتنظيم نفسه  ور شه إلىتحتاج  

  . خاللها عشرات اآلالف 

   ة العراقييةمراكز السكانالنسحبوا من إ. ٤

 حرباً أهلية شاملة في العراق ستكون كارثـة         إن 

 إنـساني إنسانية وسيكون من المهم وجـود دافـع         

لالحتفاظ بالقوات األمريكية في المراكز الـسكانية       

مـن  .  الحد من مستوى العنـف       أجلالعراقية من   
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ن الحل الوحيد لهذا الحال هـو       إالناحية التاريخية ف  

 بالتـدخل   أو منع اندالع العنف بالدرجة األولى       إما

 فـي   أمرالحاسم بالقوة إليقاف الحرب تماماً وهو       

ـ  ٤٥٠,٠٠٠حالة العراق يتطلـب       إن. سكري   ع

 إيقـاف   أجلالتدخالت اإلنسانية غير الحاسمة من      

ـ العنف تنجم عنه عواقب غير حميدة كما هي    ال ح

 في الثمانينـات    لبنانالقوات المتعددة الجنسية في     

من فـي   آلذ ا الومثل جهود األمم المتحدة لتوفير الم     

   .البوسنةالتسعينيات في 

ر  يبرهن عنص  أنمن يمكن   آلذ ا ال الم إن وفي حين   

مهم من عناصر سياسة أمريكية جديدة للتعامل مع        

، ) أتيانظر مـا سـي    (الحرب األهلية في العراق     

 من السهل إنشاؤه في وسط      أن ال نفترض    أنفعلينا  

 حماية المواطنين   أجلالبالد وفي وسط النزاع من      

ويمكن لغزوات محـدودة    . العراقيين في مراكزهم    

ت بـين    من التسبب فـي اإلصـابا      أكثرالّ تفعل   أ

 عمقاً في أكثرنزالق الواليات المتحدة إاألمريكيين و

ونتيجـة  . قترابها من الخذالن المـذل      إالصراع و 

 إعادة البناء   أنلذلك فعندما تقرر الواليات المتحدة      

ن الحرب األهلية الشاملة في العراق قد       أقد فشلت و  

ن الطريق الوحيد المعقول على الرغم من   إندلعت ف إ

 هو ترك المراكز السكانية في العراق        جداً اَنه قبيح أ

 تركيز الجهود األمريكية من منع الحـرب        وإعادة

  . حتوائها إ إلىاألهلية 

  وفروا الدعم لجيران العراق . ٥

 أخطر تحول جيران العراق نحو األصولية هـو       إن

 نوع  أصعبيضاً  أ ولكنه   نتشارمن اإل متكرر  نوع  

تحـول  نه يمنـع هـذا ال  أ ما يبدو   إن. في التعامل   

رتفـاع مـستوى   إلألصولية في الماضي قد كـان      

 االقتصادية وعلـى وجـه      –الرفاهية االجتماعية   

 القدرة العظيمة للحكومة فـي الـدول        ,الخصوص

 الواليـات   أن المجاورة المهددة وهـذا يفتـرض     

المتحدة تستطيع الحد من مخـاطر االتجـاه نحـو          

األصولية في دول جـوار العـراق مـن خـالل           

بناء حكومات قادرة علـى زيـادة       مساعدتها على   

 . قدرتها على إرضاء أكثرية شـرائح مجتمعهـا       

والدول الغنية مثل المملكة العربية الـسعودية لـن         

قتصادية ولكنها في المقابل ينبغـي      إتتسلم معونات   

 تزود بمعونة تقنية إضافية لمواجهـة مختلـف         أن

يضاً تشكل نوعاً من العالقة     أوالمعونة  . التحديات  

لحكومات يجعلها تتردد في معارضة رغبات      بهذه ا 

 مقادير المعونـات الـسخية      إن. الواليات المتحدة   

والعقوبـات  ( سـتتوقف    أنهاينبغي تقديمها بشرط    

 تدخلت هذه الدول في الحـرب       إذا) سوف تستخدم 

  . األهلية العراقية 

  ستقرار اإلقليمي دعموا اإلإ. ٦

عدم  سوف تزيد     حرباً أهلية شاملة في العراق     إن 

 أن مستوى يحتمل    إلىستقرار في عموم المنطقة     اإل

ونتيجة لذلك فسيكون    . نتشاريكون كارثياً نتيجة لإل   

 تفعل كل ما    أنمن األهمية بمكان للواليات المتحدة      

سـتقرار فـي    تستطيع لكي تزيل مصادر عدم اإل     

قضيتان  هناك. ستقرار  المنطقة وبالنتيجة تعزيز اإل   

 في  اإلنسداد الحالي ضمن  ، تت في المنطقة   طاغيتان  

  والحالة التي تزداد سوءاً فـي مـا يتعلـق          لبنان

  . بالعالقات اإلسرائيلية الفلسطينية 

 الـصدمة هاتان المشكلتان سوف تزيدان موجـات       

الحـرب   إنتشارن تهديد   إالقادمة من العراق ولذا ف    

ن يزيـد مـن الهـدف       أ ينبغـي    األهلية العراقية 

ات الدبلوماسـية    في مجال االعتبـار    ياالستراتيج

واإلنسانية التي تدفع الواليات المتحدة نحـو بـذل         
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 وإعـادة ستقرار لبنان   إ ضمان   أجلكبر من   أجهد  

 . بعث الحياة في عملية السالم في الشرق األوسط       

ن غياب عملية الـسالم بـين       إ ف ,وفضالً عن ذلك  

الفلسطينيين واإلسرائيليين يعزز القوى المتطرفـة      

 مصداقية حلفاء الواليات في الشرق األوسط وتؤذي

ن ظهور عمليـة    إعلى مدار التسعينات ف   . المتحدة  

 تتعامل مع   أنسلمية حيث سهلت للواليات المتحدة      

ن أأي عدد من المشكالت في الشرق األوسـط ، و         

 الحياة للعملية سوف يفعـل الـشيء نفـسه          إعادة

لجهـود اإلقليميـة    اوبخاصة في ما يتعلق بتنسيق      

  .رب األهلية في العراق  الحإنتشار حتواءإل

قول بأن الواليات المتحدة ينبغي عليها متابعة       ال إن 

ليه إالّ ينظر   أالسالم العربي اإلسرائيلي بشدة يجب      

علـى  : بوصفه شفرة الـضغط علـى إسـرائيل         

 إحالل السالم   أجل تعمل بال هوادة من      أنواشنطن  

.  ال تفرضـه علـى أي طـرف          أنولكنها يجب   

ن عملية السالم نفـسها ليـست       إوبالطريقة نفسها ف  

ن إ حال ف  أيوعلى   . األمراضكسيراً صالحاً لكل    إ

ذلك سوف يساعد على تحسين صـورة الواليـات         

مر األكثـر   ألوا. المتحدة بين الكثيرين من العرب      

أهمية أن ذلك سوف يسمح بمزيد من األصـوات         

 يؤدي ذلك   أنالمعتدلة باالقتراب من واشنطن دون      

وسيكون ذلك حيوياً مـن     . يها  ضعاف الثقة ف  إ إلى

 تعاون وثيق واضح ومـستمر مـع العـرب          أجل

  .المجاورين للعراق 

 أنن على الواليات المتحـدة      إ وبالطريقة نفسها ف  

تبذل جهداً قوياً لبناء حكومة مقتـدرة فـي لبنـان           

ر األمن للسكان والخدمات األساسية     يتتمكن من توف  

كثيرين من   دوماً والتي دفعت ال    إليهاالتي يفتقرون   

 و على    حزب اهللا  في أحضان رتماء   اإل إلىالشيعة  

بقوة بقـرار   الرغم من أن واشنطن عليها التمسك       

 ال تجعل   أنيضاً  أن عليها   إنزع سالح حزب اهللا ف    

 الشعب رهائن لهذه المتطلبـات ،       وأبناءالحكومة  

 لو فعلت ذلك فسوف تـدعم حـزب اهللا          أنهاذلك  

امت واشنطن بعـدد    لقد ق . وموقفه خطابياً ومادياً    

من التعهدات منذ قتال إسرائيل وحـزب اهللا فـي          

ن تحـافظ   أعليهـا    وهي اليوم ينبغي     ٢٠٠٦صيف  

  . على نصها وروحها 

   التدخل األجنبي إعاقة. ٧

 تبذل جهداً   أن سوف يتعين على الواليات المتحدة       

 جيران العراق بعدم التدخل في حرب   إلقناع أساسياَ

 أن عـدم التـدخل ينبغـي        ومكافآت. أهلية شاملة   

تتكون من المعونة االقتصادية التي سـبق ذكرهـا         

 جانب منـافع محـددة مـصممة لمواجهـة          أعاله

ن على  إوعلى الجانب المضاد ف    . حتياطات كل بلد  إ

 يوجهوا تهديداً جـدياً     أنالواليات المتحدة وحلفائها    

 جيران العراق لمنعهم من التـدخل بـصورة         إلى

بات متعددة األطـراف    ويمكن فرض عقو  . وقحة  

 أن األقل ينبغي    علىو.  دولة تتدخل علناً     ةعلى أي 

إال ر عام على شراء النفط العراقي       حظيكون هناك   

 من خالل كيانـات     أومن خالل الحكومة العراقية     

  . مفوضة من قبل الحكومة العراقية 

  رسموا إليران خطوطاً حمراء إ. ٨

نبي في  كجزء من التوجه المضاد لمنع التدخل األج      

 تـضع خطوطـاً     أنالعراق على الواليات المتحدة     

 ما تم تخطيها فسيجابه ذلك برد       إذا لطهران   ءحمرا

فعل أمريكي مباشر ، سواء أكان ذلك على هيئـة          

هـذه  .  عـسكري    أوقتصادي  إ أوضغط سياسي   

 تشمل دخـول الجنـود      أنالخطوط الحمر ينبغي    
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طالبة  م أو العراق ،    إلىاإليرانيين ببزاتهم الرسمية    

 تبني إيـران لجماعـات    أو عراقية   يإيران بأراض 

االنفصال العراقية والعقوبـات الممكنـة تتـضمن        

نتهـاك  إالمزيد من العقوبات االقتصادية وفي حالة       

 إلـى  تعمـد    أنن على الواليات المتحـدة      إذلك ف 

  . العمليات العسكرية 

  تصال إنشئوا مجموعة أ. ٩

ما فكرت فـي     إذا ستفعل الواليات المتحدة حسناً      

إنشاء مجموعة رسمية دائمة مكونة من الجيـران        

 يكـون ذلـك مـع وجـود         أنويمكن  (العراقيين  

األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن التـابع        

 إبداء المشورة والتحرك    أجل، من   ) لألمم المتحدة 

بصورة جماعية من أجل إحتـواء اإلنتـشار مـن          

عراق يمكن   مثل هذه المجموعة بالنسبة لل     .العراق  

 تستطيع من خاللها دول الجـوار        مؤتمر  تشكل أن

لـبعض  لإيصال قلقها ومناقشة مخـاوف بعـضها        

هذا األمر وحده يمكن    . وبحث المشكالت المشتركة  

 يساعد في إزالة الشكوك المحيطـة بفعاليـات         أن

الحرب اآلخرين ومنع أنواع التدخل التي تذكي نار        

ن بعـض   إ ف ,وفضالً عن ذلك   . األهلية في العراق  

 مثل اإلرهـاب والالجئـين والحركـات        اكلالمش

االنفصالية سوف يتم التعامل معها من عدة أطراف        

ولهذا السبب فسيكون من المهم على وجـه        . معاً  

  .  اإلسهام إلىالخصوص دعوة إيران وسورية 

   النفط إمدادات لقطعوا يؤته. ١٠

في ممارسة تخطيطها وكجزء من الجهود المتعددة       

حتمال  إل أن تستعد ف على الواليات المتحدة     األطرا

على .  تدفق النفط بسبب الصراع العراقي       إنقطاع

 من  ياالستراتيج زيادة الخزين    واشنطن النظر في  

علـى  . أجل إنقاص تأثير ذلك على سوق الـنفط         

ن أ تشجع وكالة الطاقة الدولية من أجل        أنواشنطن  

ن تـتمكن الـدول     أحترازية من أجل    إتعد لخطط   

منتجة للنفط مجتمعة من إحتواء خطـر انقطـاع         ال

 تنقص  أنمثل هذه المجهودات يمكن حتى      . النفط  

دوافع اإلرهاب في مهاجمة مؤسسات إنتاج الـنفط        

  . ونقله 

  حكموا القبضة على األكراد إ. ١١

شر فيها النزعـة    ت تن أنبسبب السهولة التي يمكن      

االنفصالية فيسكون مـن الـضروري للواليـات        

 ال يعلنـوا    أن إقناع األكـراد العـراقيين       المتحدة

يمكـن للواليـات     . ستقاللهم في أي وقت قريب    إ

 تعرض مساعدة األكراد على التعامـل       أنالمتحدة  

 الحرب األهلية في    إنتشارمع مشاكلهم الناجمة عن     

وذلك في مقابل موافقتهم على     / سائر أنحاء البالد    

ـ      أوستقاللهم  إعدم إعالن    اء  التدخل في سـائر أنح

وسوف يعني ذلك مساعدتهم بمـشاكلهم      . العراق  

ــساعدات   ــدهم بالم ــالالجئين وتزوي ــة ب المتعلق

االقتصادية من أجل الحد من األصولية في صفوف        

 حتـى   أو –أبناء شعبهم ، وتوفير ضمانات أمنية       

 لمنع إيران وتركيا مـن      –قوات عسكرية أمريكية    

  . مهاجمة األكراد 

  ن ضربوا منشآت اإلرهابييإ. ١٢

ذا ما وقع العراق في حرب أهلية شاملة فـسيكون          إ

 اإلرهـابيين سـوف     أن تـدرك    أنعلى واشنطن   

 مـوطن لهـم فـي العـراق         إيجـاد  في   ايستمرو

وعلى الواليات  . ستخدامه قاعدة للهجوم خارجه     إو

 قـدرة    مـن   تحد أن تحاول   أنالمتحدة برغم ذلك    

 . ستخدام العـراق كمـالذ آمـن      إاإلرهابيين على   
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القـوة  (الى إبقاء مصادر القوة     ك  لاج ذ وسوف يحت 

الجوية ، قوات العمليات الخاصـة ، ومجهـودات         

في المناطق المحيطة من    ) االستخبارات والمناورة 

أجل التدريب ومعامل القنابل ومخابئ األسلحة قبل       

ـ   .  تشكل خطراً على دول أخرى       أن ن إوهكـذا ف

 تـستمر فـي جمـع       أنالواليات المتحدة عليهـا     

ستخبارية في العراق وتجعـل ذلـك       اإلالمعلومات  

 مثـل هـذه     مير تسارع بتد  أنأولوية لها ، وعليها     

  .  شيعية أمالمنشآت سنية كانت 

 علـى حـدود     ة آمن اتفكروا في إنشاء مالذ   . ١٣

  العراق 

 حرب  إنتشار مظاهر إحتواء    أصعب واحداً من    إن 

 ناهيـك   –أهلية شاملة في العراق سيكون الحد من        

الالجئين واإلرهابيين والعمـالء     تدفق   -عن إيقاف 

. عبر الحدود العراقية    )  قوات مهاجمة  أو(األجانب  

واحد من الخيارات المحتملة التي تستحق االهتمام       

 فيهـا نقـاط     مناطق عازلـة  سيكون محاولة إيجاد    

 العراق وتدار مـن     يلتجمع الالجئين داخل أراض   

وسـائر قـوات    المتحـدة   قبل أفراد من الواليـات      

 تكون  أنل   ومناطق تجمع الالجئين يفض    .التحالف  

ة قرب الحدود وتجهز بما هو      يعلى الطرق الرئيس  

 مئات  أو والعناية بعشرات    وإطعام إلسكانمطلوب  

علـى وجـه    (والتحـالف   . اآلالف من الالجئين    

 يوفر قوات   أنعليه  ) الخصوص الواليات المتحدة  

عسكرية لحماية معسكرات الالجئين ضد الهجمات      

من خالل نزع سالح من يدخلون      ( آمنة   ن نجعلها أو

وهذا يتطلب  ) . المعسكرات وإيجاد قوة شرطة فيها    

  .ستخداماً لقوات الواليات المتحدة شديداً ومستمراً إ

 وهناك مهمة أخرى لقوات التحالف العسكرية في       

 تقوم بالدوريات فـي  أنما يتعلق بهذا الخيار وهي    

اقيـة  األراضي العراقية وعلى طول الحـدود العر      

ولكن ليس بـالقرب    (التي تلي معسكرات الالجئين     

) . من الحدود اإليرانية ألسباب سياسية ولوجستية     

 منع الالجئين في نقـاط      إلىهذه الدوريات سترمي    

 أنستخدام السالح ومنع السالح مـن       إتجمعهم من   

.  الدول المجاورة    إلىيستخدم ضدهم ومنع التسلل     

 يقل أهمية سيكون    ن هدفاً ثانياً ال   إ حال ف  أيوعلى  

وقوات المخابرات ووكالئها   (منع القوات العسكرية    

مـن الـدول    ) مع الدعم اللوجستي الـذي لـديها      

  . العراق إلىالمجاورة للتسلل 

ـ  ونقـاط تجمـع   هذه المناطق العازلة       ،ن  ي الالجئ

حتجاز العراقيين  إ إلىستكون مناطق آمنة وستؤدي     

تمنعهم من  داخل حدود العراق و   الفارين من القتال    

وفي الوقت نفسه    . ستقرار الدول المجاورة  إإقالق  

نها ستكون عازلة بين القتال في العراق والجوار        إف

 إلىمن خالل منع بعض أنواع اإلنتشار من العراق 

هذه الدول ومنعها من التدخل السافر في العـراق         

  ) .وتقليص إمكانياتها على القيام بذلك خفية(

 تصاغ فـي    أنتيكات يمكن   ن بعضاً من هذه التك    إ 

 من  الحرب األهلية العراقية   أوسع لمنع    إستراتيجية

وعلى الرغم من   . ستقرار المنطقة بكاملها    إتعكير  

 جميعاً مفيدة فليس منها ما هو عـالج شـامل           أنها

.  حـال    أفضل منها هي نصف حلول على       اَوكثير

لتزاماً قوياً طويـل األمـد   إن بعضاً منها يتطلب   إو

.  مـن المـستوى الـراهن        أكثرلمتحدة  للواليات ا 

وبعضاً منها باهظ الثمن وكثير الخطر وقد ال يمكن         

وقد تكون جميعاً مستحيلة بسبب مـن       . ستخدامها  إ

وهكـذا فلـيس    . سياسات داخلية للواليات المتحدة     

الحرب األهلية من هناك أسلوب يحل مشكلة إنتشار 

تحدة ستراتيجية تجعل الواليات الم   إ إيجاد   أو العراق
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وتـصميم  ستخدام األساليب جميعاً بمهارة     إتواصل  

  . فقد تفشل في ذلك 

  حذروا أنصاف الحلول إ

سوأ فـي حـاالت الحـروب       أومما يجعل األمور    

 الخطوات اإلضـافية    أنالشاملة فقد سجل التاريخ     

لقد حاول كـل    . وأنصاف الحلول قد تكون كارثة      

 تـسليح   اإلسرائيليين والسوريين فـي لبنـان     من  

وكالء والقيام بتدخالت محدودة وضرب أهـداف       ال

 تصميم أميركا لـضمان     إن. مختارة دون جدوى    

تخـاذ  إ بالثمن الرخيص وتأجيـل      العراقستقرار  إ

القرارات كان سبب الكارثة التـي ظهـرت منـذ          

 تحـدياً   أكثر مشاكل اإلنتشار قد تكون      إن. ٢٠٠٣

   .أخرى نخسر مرة أنونحن ال يمكن 

 علينـا   إنء يجعلنا نـدرك      اذا كان هناك أي شي     

 تمتد  أن هذه الحرب يمكن     أنالبقاء في العراق فهو     

)  لم يكن للشرق األوسـط     إن( الخليج الفارسي    إلى

والمشاكل الكبرى التـي نواجههـا فـي محاولـة          

 لم نستطع منع مثل هذه      وإذا. حتوائها  إمواجهتها و 

  . ن إحتواءها هي خيارنا الرديء الوحيد إالحرب ف

  المؤلفان

مركز قدم غير مقيم في     أ زميل   :بايمن. ل  أانيال  د

 فـي معهـد     سابان لسياسات الـشرق األوسـط     

مدير برنامج دراسات األمن    يضاً  أوهو   . نغزيبروك

 جانـب كونـه     إلى ومركز دراسات السلم واألمن   

 مساعداً في مدرسة الخدمة الخارجيـة فـي         أستاذاَ

 بوصفه عضو    بايمن لقد خدم  . جامعة جورج تاون  

  لجنـة    وفـي   ٩ / ١١ متخصص في لجنة     مالك

  في لجان المخـابرات      ٩ / ١١المساءلة المشتركه 

 لتحاقـه إقبـل   . التابعة لمجلسي النواب والشيوخ     

مـدير البحـوث فـي مركـز         كان   بلجنة المساءلة 

 فـي   دراسات الشرق األوسط للدراسـات العامـة      

RAND     محلالً للشرق األوسط   يمن  اوقد عمل ب

وقد كتب الكثير حول    . متحدة  لحكومة الواليات ال  

عديد من الموضوعات المتعلقة باإلرهاب واألمـن       

حفـظ  : وهو مؤلـف    . العالمي والشرق األوسط    

   .حلول دائمة للصراعات االثنية : السالم 

لـسياسة  ا: ليات القسر   آ: وكان مؤلفاً مشاركاً في     

 .الخارجية األمريكية وحدود الجبروت العـسكري       

دول تـدعم   : عالقـات مميتـة     : خيراً  أوقد نشر   

حاز على بكـالوريوس آداب     ) . ٢٠٠٥ (اإلرهاب

 ودكتوراه من معهـد ماساشوسـتس       مهرستأمن  

  . للتكنولوجيا 

لبحث في مركز سـابان     امدير  :بوالك. م  أكينث  

 نغزي بروك  في أقدم وزميل   لسياسة الشرق األوسط  

كان مدير لشؤون الخليج الفارسي في المجلـس        . 

 في جامعة الدفاع    أقدمأستاذ بحث   . الوطني لألمن   

الوطني ومحلل لشؤون الخليج الفارسـي لوكالـة        

:  الخليج   لغز: حدث كتبه   أ. المخابرات المركزية   

 . ٢٠٠٤ ، نشر فـي      الصراع بين إيران وأمريكا   

ضغط الزر في الوقـت     إ :وهو المؤلف الرئيس ل     

 مريكا الجديدة في العراق   أستراتيجية  إ: المناسب  

العاصفة المهددة مسألة غزو    : مؤلف  و) ٢٠٠٦(

ثـر  األ: العرب في الخلـيج     ، و ) ٢٠٠٢(العراق  

  بوالك نال) . ٢٠٠٢ (١٩٩١ – ١٩٤٨ العسكري

 ودكتـوراه مـن     يليجامعة  لوريوس آداب من    ابك

  . معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 
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   ممارسة قبيحةلعبة

مركـز سـابان    أجرى ٢٠٠٦ تشرين األول ٤في  

وسط محاكاة ألزمة أمدها يوم     لسياسات الشرق األ  

ختبار سياسة الواليات المتحدة وخياراتهـا       إل واحد

 حـرب   إلـى  سيناريو ينحدر العراق فيه      في ظل 

 المسؤولينمن كبار    ١١لقد جمعنا   .  أهلية شاملة 

 أجل من   الحكوميين السابقين في الواليات المتحدة    

القيام بأدوار في لجنة مبادئ مقلدة للجنة الوطنيـة         

 أمد  ، ثالث حركات  شتملت اللعبة على  إ وقد    .نلألم

وقد تكـون أعـضاء      . أشهرستة  كل واحدة منها    

المجموعة من مسؤولين سـابقين فـي اإلدارتـين         

الجمهورية والديمقراطية ووجهـوا بـأن يفكـروا        

 مركز وقد كان زمالء . غير حزبيةبموجب معايير   

   . للعبة موجهون هم السابان

   ةالمحاكا/د التقليلعبةالسيناريو و
 إلـى لقد بدأ السيناريو سلسلة من األحداث قـادت         

لب من  ط و الحل السريع للقوات المسلحة العراقية    

القائد األمريكي لقوات التحالف في العراق قرابـة        

 جندي أمريكي إضـافي ليحلـوا محـل         ٦٠,٠٠٠

التـشكيالت العراقيـة التـي تبخـرت وليؤمنـوا      

لين الكبار  ن المسؤو أوعلى الرغم من    . ستقرار  اإل

أدركوا خطورة الموقف فقد كانوا في البداية غيـر         

قادرين على تقرير الكيفية التي يتم فيها التـصرف         

مـوراً تختلـف    أمع وجود أطراف عديدة تقتـرح       

وكانـت  .  دراماتيكية من حيث التغيير      جذرياً ولكنها 

 األقل في البداية قراراً بالتوافق علـى        علىالنتيجة  

حل في الوقت الراهن فـي      أسلوب الخوض في الو   

 النظر في العملية ،  تعيدعداد سياسة تحركإنتظار إ

  . من أجل البحث في الخيارات المختلفة 

هذا القرار المبدئي أوجد مـشاكل إضـافية علـى          

 يقوم األكراد بإعالن    أن تهديد   األرض بما في ذلك   

 ومشاكل فـي    وزيادة أعداد الالجئين   ،   ستقاللهمإ

أخطار حرب  سعودية والكويت ، و   المملكة العربية ال  

ثنيات واألديان العراقيـة داخـل وخـارج        بين األ 

 ،  تزايد تدخل إيران في جنوب العـراق       ، و  العراق

جهود جيران العراق السنة من أجـل مـساواة         و

 إلـى اإليرانيين بتوفير مستوى مماثل من الـدعم        

ــسنية  ــردة الجماعــات ال ــشيات / المتم / الميلي

 الوزراء بتجربـة مـؤتمر      اإلرهابية وقرار رئيس  

 فـشله   أنيؤمـل   المصالحة الوطنية الذي كـان      

هـذه التطـورات     .  ذهاب الحكومـة   إلىسيؤدي  

 قرار إعادة   إلىوالمحادثات اإلضافية التي أوصلت     

 لجنـة   أنالنظر في العملية السياسية نجـم عنهـا         

 لقـد   .المبادئ تبنت مساراً مختلفاً بشكل جـذري        

قوم بـصورة متزامنـة      ت أنختارت لجنة المبادئ    إ

 إلـى بدعم خطة رئيس الوزارء للمصالحة الوطنية       

أقصى حد وتأمين الدعم الدبلوماسي لها من جيران        

 يتبع ذلك إعادة إنتـشار واسـعة        أنالعراق وعلى   

النطاق للقوات المسلحة للتحـالف مـن المراكـز         

األوعية ( محيطها في خطوط     إلىالسكانية العراقية   

   .)الماسكة

 ،  ن المؤتمر اإلقليمي فشل   أجة ذلك كله    وكانت نتي 

ن يقطعوا  أفقد كان معظم الجيران غير راغبين في        

لتزامات جدية ، وقرر اإليرانيون عدم   إعلى أنفسهم   

لمشاركون العراقيون لم يتمكنوا من      وا –الحضور  

و أمور  أ الوصول الى أي قرار حول تقاسم السلطة      

فـر  ن ذلك في النهاية و    إوعلى أي حال ف   . أخرى  

عادة اإلنتشار وهـو مـا جـرى         سياسياً إل  اَغطاء

ـ     . بصورة سلسة    األوعيـة  (ن  إوفـي الحقيقـة ف
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منـع  نه يبلي حـسناً فـي       أمخطط يبدو   ) الماسكة

 وفـي   مشكالت الالجئـين   ، وفي    نفصال األكراد إ

المملكـة العربيـة    التدخل الخارجي مـن ناحيـة       

يـضاً يـنقص    أوهو   . السعودية و تركيا واألردن   

التي تلحق بقوات الواليات المتحدة على      اإلصابات  

   ,وعلـى أي حـال    . نه ال يعيقها تماماً     أالرغم من   

 يكون نقاط ضعف في     أنلعدد مما يحتمل    اختبار  فبإ

 أن قـرر المـسيطرون      "األوعية الماسكة "أسلوب  

عداداً كبيرة مـن الحـرس      أينقلون  ساإليرانيون  

  العراق متنكـرين   إلىالثوري مع أسلحتهم الثقيلة     

بمظهر ميليشيا شيعية جديدة تـدعى حـزب اهللا         

  .العراقي 

األوعيـة  " في الحركة النهائية من اللعبـة كانـت        

 الالجئين ومنع التـدخل     مشاكل تبدو فيها    "الماسكة

 حزب اهللا العراقيولكن . األجنبي من الدول السنية 

كـان يحـرز    ) بسبب من الدعم الهائل إليران له     (

ـ (د  كسباً عظيماً في وسط الـبال       كـل مـن     دض

 ) . وسائر الجماعات الشيعية   الجماعات العربية السنية  

  يجعل األنظمة السنية في حالة سكتة      وقد كان هذا  

هت اللعبة بأن قامت لجنة المبادئ بإصدار       تنإوقد  . 

بالتوجه نحو طهران مـن أجـل تحـذيرها         قرار  

 ما فشل ذلك وهو ما توقعتـه    وإذا ،   إليقاف دعمها 

 تبدأ فـي    أنت المتحدة ينبغي لها     ن الواليا إاللجنة ف 

مساعدة السعوديين والكويتيين واألردنيين علـى      

 ميليـشيا   وأيـة ( العرب وميليشياتهم    تسليح السنة 

شيعية تقبل مساعدة الواليات المتحدة وتجـد لهـا         

مـن  ) الواليات المتحدة وسيلة لتوفير هذه المساعدة     

.  الهزيمــة بحــزب اهللا العراقــي إلحــاقأجــل 

ن الحرب األهلية فـي العـراق قـد         إفختصار  إوب

أصبحت حرباً بالنيابة مبرقعة بصورة شفافة بين       

،إيران لها ميراث في مـا      إيران والواليات المتحدة  

يتعلق بقوة الجماعات التـي تـدعمها والـسهولة         

والواليات المتحـدة فـي     . اللوجستية في توفيرها    

مجابهة مع إيران تسيطر على الفصل النهائي مـع         

مضرة أخرى من العراق بما فـي ذلـك         نتاجات  

سـيقودها عندئـذٍٍ    (سقوط الحكومـة البريطانيـة      

، ودعم األنظمة الـسنية للـسنة       ) وردون براون ج

العرب في العـراق المـرتبطين مـع الجهـاديين          

  . األجانب سوف يسقط جانباً 

   المحاكاةدروس من 

ليه على  إ ينظر   أنستنتاج من اللعبة يمكن     إن أي   إ 

ن اللعبة مورسـت مـرة      لى السياق أل  نه معتمد ع  إ

واحدة وكانت قد صممت للسماح بسياسات مختلفة       

 علـى . ن تدار من قبل الواليات المتحدة       أمتعددة  

 مـا   إذاسبيل المثال لم تختبر اللعبة ماذا يحـدث         

نظمت هجمات إرهابية هائلة الحجم وخطط لها من 

العراق ونجمت عنها خسائر جـسيمة للواليـات        

 يبدل جـذرياً مفهـوم      أن حدث يمكن    وهوالمتحدة  

الواليات المتحدة للمخاطر واألولويات في العـراق     

  .  بعدد من النقاط ت قد جاءأن المحاكاةويبدو 

   " لألوعية الماسكة"مناصرون ومعارضون

ن إعادة إنتشار جنود الواليات المتحدة على طول        إ

 أننه أمـر يمكـن      أ ا بد "األوعية الماسكة "خطوط  

ثنا عشر  إ األقل خالل    على( معقولة   يمضي بصورة 

، في إنجاز هـذه     )  فيه للعبة  تستخدمإشهراً الذي   

 منع الالجئين من خلـق      ،المهام التي صمم ألجلها     

ــشار  تعويــق حركــة اإلرهــابيين ,مــشاكل إنت

. والميليشيات ومنع التدخل السافر لجيران العراق       

 ال تقدر   أنكل هذه كانت تطورات إيجابية وينبغي       
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ـ    أيوعلى  . مما تستحق   بأقل   ن اللعبـة   إ حـال ف

  : هم النواقص المحتملة إثنين من إأوضحت 

 لديه قابلية على    "األوعية الماسكة " أسلوب   إن. ١

منع التدخل اإليراني في العراق ، وبمنـع تـدخل          

ن هذه الدول سوف تـصب      إسائر الدول بكفاءة ف   

 منـع تـدخل     إن .غضبها على الواليات المتحدة     

 إن العراق هو أمر إيجابي وبخاصة       أكثرية جيران 

 مثل هذا التدخل يكـون مـضراً        إنالتاريخ يذكر   

يرانيـاً  إن تدخالً   إولذا ف  يكون كارثياً ،     أنويحتمل  

اشد قد يكون شديد الضرر بإيران نفـسها علـى          

ولكن إعطاء إيران الحريـة فـي        . المدى البعيد 

العراق سوف يعد بالتأكيد مضراً بمـصالح كـل         

وقد . لعراقيين أنفسهم والواليات المتحدة الجيران وا

 "األوعيـة الماسـكة   " استخدام أسلوب    إنشر ذلك   أ

 للحـد  أخرىعلى إيجاد وسائل أهمية كبرى يجعل  

بما ( بواسطة تهديد إيران     أمامن التدخل اإليراني    

 بإقنـاع   وأمـا ) في ذلك استخدام الخطوط الحمر    

   ) .وذلك بالتنازل لها في قضاياً أخرى(إيران 

 يجابـه   أن يمكن   "األوعية الماسكة " أسلوب   إن. ٢

 في الـداخل والخـارج      ة السياسي وطبعض الضغ 

 ولم تفعـل شـيئاً      .وذلك بسبب من آراء إنسانية      

وقد (للحد من هجرة العراقيين من المراكز السكانية 

) . منـاً   أ أكثر أماكن   إلى زيادة نزوجهم    إلىأدت  

ن  م ٨٠,٠٠٠ – ٦٠,٠٠٠ن  إفي ظل خطة كهذه ف    

الجنود األمريكيين سيبقون في محيط منطقة الحرب       

 هائلـة مـن     وأعـداد يحرسون الحدود العراقيـة     

ولكن كذلك لن يوقف المذابح في المدن       . الالجئين  

 عـشرات   أوالعراقية التي تقع على بعـد مئـات         

ة للحرب  رالكيلومترات ولن تكون هناك نهاية منظو     

  . وال لمهمتهم 

  التعامل مع إيران 

 مؤثراً في   "األوعية الماسكة " ولكون أسلوب    جزئياً

 األقل لمدة   على(ستبعاد عدد من مظاهر اإلنتشار      إ

المنافسة ن اللعبة ركزت بشكل كبير على       إف) معينة

وفـي النهايـة     . بين الواليات المتحـدة وإيـران     

 المسألة الوحيدة علـى الطاولـة       ي ه ه هذ تصبحأ

ـ   . صبحت مسألة شائكة جداً     أو ر هذا التطور يظه

خر عاماً في ما يخـص      آدرساً معيناً واحداً خاصاً     

 إلـى سياسة الواليات المتحدة عندما ينزلق العراق       

  . حرب أهلية شاملة 

صطفاف الواليات المتحدة مع    إ إنالدرس العام هو    

 في العراق سوف يسبب     ينأي من الفرقاء المتورط   

تصعيداً في الحرب األهلية وهـو أمـر يحـصل          

لحركة األولى من اللعبـة كـان       خالل ا . تاريخياً  

 حٍد مـا    إلىصطفاف مع إيران    إللواليات المتحدة   

 إمـا نتهى األمر   إوبالحركة الثالثة لم يعد لها ذلك و      

 أوبالتهديد بدعم السنة العـرب مـن المتمـردين          

محاولة شراء إيران من خالل تحقيـق المطالـب         

حتماالً البرنـامج   إ أكثرهااإليرانية ومسائل أخرى    

  . اإليراني النووي 

حرب أهلية  ندالع  إ أنوالدرس الخاص المعين هو     

يستبعد واحدة من أهم المصالح     س شاملة في العراق  

نه يجعل  إ. المشتركة بين إيران والواليات المتحدة      

. اَ صــريحاَ للواليــات المتحــدة إيــران خــصم

حول العـراق لـم تعـد        واإلهتمامات   والمخاوف  

كري  تكون تحذيرات ضـد عمـل عـس        أنتصلح  

للواليات المتحدة وحلفائها اإلقليميين على إيران ،        

والحلفاء اإلقليميين للواليات المتحـدة بـإدراكهم       

للصراع السني الشيعي سوف يحثـون الواليـات        

 جانب المملكة العربيـة     إلىالمتحدة على الوقوف    
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أهم حلفائهـا   (السعودية والكويت واألردن وتركيا     

   .ضد إيران ) التقليديين

  أمر كارثينصاف الخطى أد والترد

ة للواليات المتحدة حيـال إيـران       يلسياساالدروس  

.  مـن ممارسـتها      أكثـر يمكن مالحظتها بسهولة    

وذ الواليات المتحـدة النـاجم عـن        ف ن ن أل ,جزئياً

 ،  وجودها في العراق سـوف يتنـاقص بـسرعة        

تخاذ عمـل   وتؤكد اللعبة حاجة الواليات المتحدة إل     

 حرب أهلية شاملة   إلىاق   ينزلق العر  حاسم عندما 

 أكثرتخذت اللجنة المبدئية في الحقيقة قراراً       إوقد  . 

 الحيـاة    وسرعة مما يفعله الكثيـرون فـي       اَدهاء

بما في ذلك اللجان المبدئية الحقيقية التي       (ة  يالحقيق

فيها الكثيرون من المشاركين في اللعب لعبـوا أي         

ولكنها برغم ذلك لم تكن سريعة بمـا        ) يقيدور حق 

التي تركـز   يكفي لتجنب إضاعة العديد من المزايا       

  . عليها الواليات المتحدة 

ن البيروقراطيات تجابه صـعوبات     إولسوء الحظ ف  

جمة في أحداث التغيرات الدراماتيكيـة بـصورة        

هو ما حصل   ,وهذا على وجه الخصوص   . سريعة  

في هذه الحالة من األحداث مثل الحروب األهلية ،         

لباً ما تكون على جانب كبيـر       ن األدلة غا  وذلك أل 

المشاركون في لعبتنا التقليدية كانوا     . من الغموض   

 أين كانت تتجه اللعبـة      الىيعلمون بصورة عامة    

ولذا فقد كان لديهم تفهم أوضح للمستقبل من ذلـك          

 إلـى  ينزلق العـراق     الذي للواليات المتحدة عندما   

وعلى أي حال وبسبب مـن       . حرب أهلية شاملة  

 النقطة فما زال ذلك مما يستحق الـذكر         أهمية هذه 

 وضـوحاً   أكثـر  يكون األمر    أنوالتأكيد على أمل    

عندما تحل اللحظة ، وهو ما يضيف الكثيـر مـن        

 صنع قرار الواليـات     إلىحة  لالشعور بالحاجة الم  

  . المتحدة في تلك النقطة 

 (F)الملحق فاء

  شاملة الهلية األحرب ال ات وتحذيرمؤشرات

حتمال إنتـشاره   إ زاد   ف في العراق  زاد العن  كلما  

 العنـف   أن التحذير الواضح من     إنوهذا هو سبب    

ن اإلنتشار سوف يزداد ويـشتد وينبغـي        إو(يشتد  

ستكون له قيمة عظيمة لصناع السياسة على ) توقعه

ن الحرب األهلية   إولسوء الحظ ف  . جانبي األطلسي   

.  بسهولة  بمواعيـد التـصعيد         بها ال يمكن التنبؤ  

 حالتها الطبيعية ال يمكن التنبؤ بها الى حٍد         وهي في 

. بعيد ألنها تخضع لمختلف المفاهيم والعواطـف        

 الشيء نفـسه    إنهابدو ألول وهلة    تواألحداث التي   

القشة التي تقصم ظهر     أنهاغالباً ما تبرهن الوقائع     

 ، وتــسبب صـراعاً يتــصاعد بــصورة  البعيـر 

ملة  عالقة الحرب األهليـة الـشا      إن. دراماتيكية  

غالباً ما تبدو واضحة للمـؤرخين بعـد الحـدث          

 أنولكنها نادراً ما تبدو كذلك للمحلل الذي يحاول         

  . يتكهن بها قبل حلولها 

وبرغم ذلك ففي وقت قيامنا بالبحث ظهرت أنواع        

 حرباً أهليـة    إنمتعددة من التطورات الدالة على      

 مـستوى كـل الحـروب       إلىشاملة قد تصاعدت    

 بداية  أنهاونحن نذكرها هنا على     . األهلية الشاملة   

نهيـار  إغير متكاملة ألولئك الذين يأملون في تعقد        

 الكثير من هذه التحذيرات     إنونحن نذكر   . العراق  

  . بدت بصورة واضحة في حالة العراق 
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  الهوية 

 أعـضاء    أن هـل تكمن فـي    ن قوة هوية الدولة     إ

والً وقبل كل شيء أعضاء     أالمجتمع يعدون أنفسهم    

مة تسيطر عليها دولة ؟ هل هناك نخب ثقافية         في أ 

وهل هناك نخـب    (مضادة ال تقبل الهوية الوطنية      

هل ) ثقافية وطنية تقف بالضد من سائر الهويات ؟       

 لـديهم تاريخـاً     أنيعتقد جميع أعضاء المجتمـع      

مشتركاً ؟ هل يستخدمون مقاييس واحدة ، ما هـي          

   الدين ؟العشيرة واالثنية وقوة الهويات المضادة مثل 

على ) الخ.. اإلجرامية والسياسية   (هل الهجمات    -

فرد من المجتمع تحفـز غـضب سـائر القبائـل           

واألفراد من مختلف طوائف الدين والقبلية واالثنية       

  التي قد ال تعرف ذلك الفرد ؟ 

هل الدولة تسيطر تماماً على مولدات الهويـة ؟          -

 اللغـة   اتمن يسيطر على الدراسة ؟ ما هي سياس       

في البلد موضوع البحـث ؟ تركيـب الجماعـات          

  . المضادة وقوتها 

  تركيب المجموعة المنافسة وقوتها

  والء األفراد

 كم من المالك بوقت كامل والمالك فـي بعـض          

الوقت والداعمين الناشطين والداعمين المحتملـين      

يتوفرون ألمراء الحـرب والمتمـردين وسـائر         

؟ كـم عـدد     الجماعات المسلحة التي تناوئ البلد      

الناس الذين يلتحقون بالميليشيات يومياً ؟ هل تزداد        

  النسبة وهل زادت بصورة ملموسة ؟ 

  الذخيرةاألسلحة و

 ما هو كبر حجم األسلحة والمواد التـي تـدخرها          

الجماعات المضادة ؟ هل هي قادرة على تعويض        

  األسلحة المفقودة ؟ ما مدى تطور األسلحة ؟ 

  ة نهيار في سلطة الدولاإل

 هل المجموعة قادرة على إنـشاء شـبكة خدمـة          

جتماعية تزيد من إنتشار شعبيتها ؟ هل المنظمات        إ

ستحصال ضرائب مـن  إغير الحكومية قادرة على     

 ؟ كـم    ةالمواطنين ؟ كم من هذه الضرائب طوعي      

 أو المتمـردين    إن إذكالهما مفيد   (منها إجباري ؟    

 يكونوا قـادرين علـى بـث        أنالميليشيات يجب   

 كان الناس يـدفعون     إذا ولكن   –خنوع والخوف   ال

ن ذلك يعكـس درجـة قـوة        إبالضد من رغبتهم ف   

  ) .  المتمردينأوالميليشيا 

  رد الفعل  ستخدام العنف وإ

ما معدل الهجمات على قوات الحكومة ؟ وعلى         -

 أنالمواطنين المدنيين ؟ هل تـستطيع المجموعـة      

  هدافاً محمية وصعبة ؟ أتهاجم 

 يموتون على أساس يومي      الذين مدنيينكم عدد ال   -

 شهري ؟ هل موت المدنيين زاد معدله بصورة         أو

  ملموسة في الماضي القريب ؟ 

ما المساحة التي تغطيهـا عمليـات الجماعـة          -

  المسلحة ؟ 

هل المقاتلون المسلحون قادرون علـى إظهـار         -

 كان ذلك صحيحاً فمـا مـساحة        إذاأنفسهم علناً ؟    

  المنطقة ؟ 

 أنـاس   أوناك عنف ضـد الدبلوماسـيين       هل ه  -

  مهمين من الخارج ؟ 

ــون   - ــل يخزن ــدى ضــبط المقاتلين؟ه ــا م م

ويطيعون سلسلة   معينين   أشخاصاالذخيرة،يستهدفون  

  اآلمرين ؟ 
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هل دورات العنف تزداد ؟ هل تـزداد أعمـال           -

  االنتقام سوءاً واكثر شيوعاً 

  اإلمكانات العسكرية للحكومة 

وحرفيـة  مترابطة   ما زالت    هل القوات المسلحة   -

وتتعهد بحماية الشعب ككل؟ما معدل ترك الخدمة ؟        

هل زاد ترك الخدمة بصورة ملموسـة ؟ هـل           -

أعضاء القوات المسلحة يـرون أنفـسهم حراسـاً         

لمصالح جماعية داخلية معينة واحدة دون جماعات       

  أخرى ؟ 

هل هناك الكثير من الوحدات األساسية مخترقة        -

   الحرب؟ وأمراءمن المتمردين 

هل تظهر الوحدات المحلية والء ألمراء الحرب        -

  المحليين بدالً من الحكومة المركزية ؟ 

  هل العسكريون يتآمرون ضد الحكومة ؟  -

هل الحكومة تتفاوض مـع المتمـردين الـذين          -

جنـدة مـن جانـب       دون تغيير في األ    تحاشتهم سابقاً 

  المتمردين ؟ 

  شعبية التجاهات اإل

د الناس الذين تم تهجيرهم داخليـاً ؟ كـم          كم عد  -

  عدد الذين يهجرون البلد ؟ 

 أي مدى ينزح األفراد من المناطق الممتزجة  إلى-

 تحـت   أو تحت تهديد معين بالقوة      إما(ديموغرافياً  

  )  عموماً ؟أكثرتأثير خوف 

يمان الناس بالحكومة والشرطة والقوات     إكم هو    -

نة النظام وتأمين   المسلحة من حيث القدرة على صيا     

األمن لهم وضمان حصولهم علـى ضـروريات        

  الحياة ؟ 

  النخب 

ـ     - ـ ون قـوتهم    دهل القادة المعتدلون يفق صالح ل

  المتطرفين ؟ 

هل يعمل الساسة الجدد فـي التجـارة لـصالح           -

 مؤسساتهم الدينيـة    أو االثنية   أوأصولهم العشائرية   

وهل يبدو ذلك في خطابهم وال يعملون من أجـل          

    ؟ر الخالفاتتجسي

 بااللتحـاق   بدؤواهل أعضاء الحركات المعتدلة      -

  بالجناح المتطرف ؟ 

 ؟ هـل    وآخـر هل القادة يتحركون بين معسكر       -

 لم يعـودوا    إنهمأي  (يستعين القادة بجماعات عنف     

مخلصين لنزعاتهم الشخصية ولـذا فلـم يعـودوا         

 إماالميليشيات / يشكلون خصوماً يقلقون المتمردين    

 بـسبب   أولخوف من هجوماتهم المتوقعـة      بسبب ا 

   حماية هذه المجموعات مستقبالً ؟ إلىحاجتهم 

   المالجئ اآلمنة للمتمردين وجود

هل بعض أجزاء البلد هـي منـاطق يـستحيل           -

ليها من قبل الشرطة وقوات األمن بسبب       االوصول  

 أوالعنف والعداءات االثنية وسيطرة الميليـشيات       

  هذه المناطق وكيف تتغير ؟ المتمردين ؟ ما هو حجم 

هل الميليشيات والمتمردون ينامون مـستريحين       -

  في المدن والقرى خارج مناطق اللجوء ؟ 

  فاعلية دعم الدول الخارجية 

هل الدعم العالمي يزداد بشكل عام ؟ هل الدول          -

ن جماعة  أل(ضطرار  الخارجية تقوم بذلك بسبب اإل    

  القتناع ؟  بسبب اأم) ما تسيطر على منطقة مهمة
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ما هو نمط وحجم الدعم المقدم ؟ هل الجماعـة           -

 تخطـيط   أوتتسلم المساعدة في أمـن عمليـاتي؟        

 مالي ؟ هـل عـدد       أو دعم لوجستي    أوعملياتي ؟   

كبير من أعضاء الجماعة يسافرون لتسلم مثل هذه        

  المساعدة ؟ 

 دعم مـن    ى تحصل عل  أنهل تستطيع الجماعة     -

 هو الحجـم الكلـي      الشتات؟ كم يجري توفيره وما    

  للدعم ؟ 

هل أعضاء الجماعة في مختلف الدول الخارجية        -

 القـوى المختلفـة     أن أميعملون معاً بصورة جيدة     

ستخدامهم بالنيابة ضـد مؤيـدين آخـرين     إتحاول  

  خارجيين ؟ 

كم عدد العقبات التي يفرضها المقدم الخـارجي         -

للمساعدة ؟ هل يقوم هذا الممول الخارجي بتحديـد        

وع والطبيعة في ما يخص الجماعة من حيـث          الن

 سـائر الفعاليـات ألسـباب تتعلـق         أوالهجمات  

بالضد من كون مساعدة    (هتمامات مقدم المساعدة    إب

  )  ؟أفضلتخاذ قرارات إالمجموعة على 

 يـسيطر   أنهل مقدم المساعدة الخارجي يحاول       -

  على الحركة كلياً ؟ 

ر صـغ أ جماعـات    إلىهل يقوم بتقسيم الحركة      -

  ليؤكد سيطرته عليها ؟ 

هل مساعدة الدول بديل عن القوة المحلية ؟ هل          -

الجماعة لها شبكة داخلية يقوم الـدعم الخـارجي         

  بزيادتها ؟ 

  مركز سابان لسياسة الشرق األوسط

 فـي   أسـس   سابان لسياسة الشرق األوسط    مركز

جاللـة   بخطاب تدشين من قبـل       ٢٠٠٢ ايار   ١٣

 مركـز سـابان    إنشاء   إن . الملك عبد اهللا الثاني   

 بتوسـيع بحوثهـا     نغزيبروكيعكس التزام مؤسسة    

ائلها بـصورة   سحول سياسات الشرق األوسط وم    

 المنطقة أصبحت تـسيطر     إندراماتيكية من ناحية    

  . السياسة الخارجية للواليات المتحدة أجندةعلى 

مركز سابان بتزويد صانعي الـسياسة فـي         يقوم  

ــيالت   ــالبحوث والتحل ــنطن ب ــسياسية واش ال

 من قبـل بـاحثين      الموضوعية والعميقة والحديثة  

 بتصورات يأتوا   أنذوي معرفة عميقة يستطيعون     

. كل الخطيرة للـشرق األوسـط       اجديدة تجاه المش  

 باالنفتاح على   نغزيبروكويجري المركز على تقاليد     

 والغـرض المركـزي   . العديد من وجهات النظر     

الـشرق   هو زيادة الوعي بتطورات      لمركز سابان 

األوسط من خالل بحث في الـسياسة ونقـاش ذي          

  . عالقة 

لقد كان تأسيس المركز ممكناً من خـالل منحـة          

يم وشيريل سابان من لوس     يحاشخصية مقدمة من    

 الزميـل   , نـدك أ. س  أالسفير مـارتن     . نجلسأ

 مـدير   األقدم في دراسات السياسة الخارجية هـو      

البحوث مدير   هو   كالبو. م  أكينيث   . مركز سابان 

 ، وتلتحق بهم مجموعـة كبيـرة مـن          في المركز 

 يقومون ببحوث أساسية    األوسطالمختصين بالشرق   

ويخططون برامج مبدعة من أجـل تطـوير فهـم        

 للخيارات السياسية التي تواجـه صـانعي        أفضل

وهـم  . القرارات األمريكية في الشرق األوسـط       

 المختصة باإلصـالح   وتيس  تمارا كوفمن  يضمون

ي العالم العربي والتي تـدير البرنـامج        السياسي ف 

 بـروس ريـدل   و. العربي للتطوير والديمقراطية    

 للـرئيس حـول الـشرق       أقدمالذي عمل مشاوراً    

سيا في مجلس األمـن الـوطني       آاألوسط وجنوب   
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 سـنة فـي وكالـة       ٢٩سـتمر   إخالل عمله الذي    

المخابرات المركزية ، وهـو مخـتص بمكافحـة         

يحتل كرسي السادات    الذي   شبلي تلحمي و. التمرد  

 مخـتص فـي      دانيل بايمن  في جامعة ميريالند ،   

 .إرهاب الشرق األوسط من جامعة جورج تـاون         

 الديمقراطية فـي    بشؤون مختص   ستيفن هايدمان 

عمـار  الشرق األوسط في جامعة جورج تـاون ،         

 السوري األصل والمختص بالسياسات     عبد المجيد 

ت ويقع المركز فـي برنـامج دراسـا       . السورية  

نغـز الـذي يـديره    يالسياسة الخارجية فـي بروك    

  .نغز ي وهو نائب مدير بروككارلوس باسكال

: خمسة ميادين   جراء البحوث في    إ يقوم مركز سابان ب   

نعكاسات تغيير النظام في العراق ، بما في ذلك بنـاء           إ

مـن الخلـيج الفارسـي ، آليـات         أالبلد بعد الحرب و   

دات آلية اإلنتـشار    السياسات الداخلية اإليرانية وتهدي   

النــووي ومتطلبــات إقامــة الــدولتين اإلســرائيلية 

والفلسطينية في الـصراع الفلـسطيني اإلسـرائيلي ،       

وتتـضمن التحـدي    . سياسة الحرب ضـد اإلرهـاب     

المستمر للدول الراعية لإلرهاب، والتغيير الـسياسي       

واإلقتصادي في العالم العربي، وعلى الخصوص فـي        

  . االزمة لنشر الدمقرطةسوريا ولبنان، والطرق

ويحتوي المركز كذلك المشروع الحـالي لبروكينغـز        

حول عالقات الواليات المتحدة بالعالم اإلسـالمي،الذي       

يركز المشروع على تحليل   . يدار من قبل ستيفن غراند    

المشاكل في العالقات بين الواليات المتحـدة والـدول         

ير والمجتمعات اإلسالمية حول العالم، مع هدف تطـو       

تتضمن فعاليـات مـشروع     . سياسة إستجابات فعالة    

العالم اإلسالمي خبـراء مهمـات خاصـة، سلـسلة          

مؤتمرات عالمية تجمع معاَ األمريكان وقـادة العـالم         

اإلسالمي، برنامج الزمالء الزائرين للمختـصين مـن        

العالم اإلسالمي، مبادرات في العلوم والفنون، ونـشر        

  . الكتب واألبحاث
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