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 تقرير حول مستقبل العراق
 1على المدى الطويل لضمان هزيمة داعش تحقيق االستقرار

 20172ة راين كروكر، اجمللس األطلنطي، مركز رفيق احلريري للشرق األوسط، أاير رئيس اللجنة املعد  
 

داخالل دالدود   عيش السالم يومستقر: عراق  ،مزدهرو  ،هو حتقيق عراق مستقلّ  األمريكيةإّن هدف الوالايت املتحدة 
ملّتحالدة اق مالع الالوالايت ون الوثيالالتعالا إىلوعالراق ييالل وقالّوة  ،وفّعالاال   ا  شرعي ا  عراق يعكس دكم ،وخارجها ومع جريانه
 يف الشرق األوسط. 

راق سالممية يف العالالدولالة اإ رهاويالة ملاللإربوز مجاعات و مسحيعيش العراق اليو  يف دالة من االضطراب األمين الذي 
د ة تسالتطيع أن حتالالعسكريّ  وشكل مباشر. ورغم أّن القوى األمريكيوالشا  )داعش( اليت هتدد مصاحل األمن القومي 

ة ااهالالو . حلركالالاتا اى نشالالوى هالالذ يكنهالالا القءالالاى عألالالا األسالالباب الكامنالالة ور اّل أّّنالالا ال إ ،ةيالالاإرهاومالالن رالالدرة ااماعالالات 
 هالالذا ال يعالالين أنوشالالرعية. و  عراريالالة فّعالالالة ومسالالت يبة دكومالالةجالالذور التطالالّرف هالالي  إىلالوديالالدة الالاليت يكنهالالا أن تتطالالّرق 

تالالدعم  أّّنالا بالأ أند ل املقصالو وال عألالا الالوالايت املتحالدة أن تشالارب يف والرنمء ونالاى الدولالة يف العالراق يف نطاراله الواسالع
اريالة وشالكل  املشالاكل العر يت تعالاجصمدية الإشريعّية احلساسة وأن تدعم املبادرات اتالتقّد  يف جمال وعض املشاريع ال

 مباشر. 

الية يف الشرق كية التري ة األمة الوطنيعألا املصاحل األمني عراق سوف يكون له أثر إبايبكية يف الري إن تعزيز املصاحل األم
 األوسط:

لاليت موعالات املتصالألة ان العمالق االسالتاتي ي لألم ماليقألالل  مبا ة يف العراق من املمذ اآلمنياإرهاودرمان ااماعات  -
 .دألفائهاعألا هتديد الوالايت املتحدة وهتديد مصاحل  امن ردرهت وحتدّ  ،تعمل يف سوراي

ال و املنطقالالة مالالن دول  تالالّثّر السالالريعة لالالدى العالالراقلاكالالي لألحكومالالة العراريالالة سالالوف يقألالالل مالالن راوأليالالة ري تقالالدا الالالدعم األم -
 شرق األوسط. رّوهتا عألا منطقة ال ضخعألا  إيرانمن ردرة وهو ما سيحد  ،يراينااانأ اإمن سّيما 

 إىلممالالا يالال ّدي  ،سالالاهم يف تعزيالالز االرتصالالاد األردينتس رئيسالالية والالر األردن و العالالراق جمالالّددا  ال الت الالارةعالالادة طالالرق إإن  -
 جألأ االستقرار هلذا احلأليف الءعيف ألمريكا. 

                                                           
 ترجمة وإعداد زينة طه، متدرجة في مديرية الدراسات اإلستراتيجية.  1

2 Task Force on the Future of Iraq, Achieving Long-Term Stability to Ensure the Defeat of ISIS, Atlantic Council, RAFIK 

HARIRI  CENTER FOR THE MIDDLE EAST, May 2017. 
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يكالالن أن يكالالون ًركالالا  رالالواي  لنمالالو االرتصالالاد  مبالالا وحتالالديا ارتصالالاد  يإمكانيالالات تصالالدير الالالنفط والعالالاز العرارالال طالالويرت -
 التطّرف.  اأيديولوجيحنو وض اجنذاب الشباب رد يقّ  وهو ما ،اإرأليمي والعاملي

ة الالدو  حملاروال التحالف سارممتعددة األطراف حملاروة داعش ويكن إعادة توجيه  هندسةاملتحدة  الوالايت أررتلقد 
ّن ال أإمالالرأ أساسالالي، أملتحالالدة احنالالو تعزيالالز رالالدرة الدولالالة العراريالالة عألالالا الصالالمود. كمالالا أن اسالالتمرار ريالالادة الالالوالايت  داعالالش

. ركاى واألصالالدراىفالالاى والشالالاحلألمالالع  لعالالراق يكالالن وينبعالالي أن يالالتم تقامسالالهعالالأى التعامالالل مالالع أوجالاله القصالالور يف احلكالالم يف ا
تمرار املكاسالأ ضالمان اسال من االنسحاب يف هذا الورت احلرج، يكالن لألالوالايت املتحالدة ومن خمل االستلمار ودال  

 اليت حتققت ضد داعش عألا املدى الطويل.
 

 اقرتاحات لسياسة الولايت املت حدة يف العراق: أولا 

 ابلخنراط يف العراق على املدى الطويل اللتزام علناا  -1
م  مالالالن كالالالوعالالالاورة. وإّن   ة سالالالطحيةكيالالالري ورات العراريالالالة ان املشالالالاركة األموضالالالها التّصالالالكيالالالة يف العالالالراق تقّ ري إن السياسالالالة األم

لالالزايرات ة األمالد. إّن ااكة طويألالاليعالززان فكالالرة أن الالوالايت املتحالالدة ال يكالن االعتمالالاد عأليهالا يف إرامالالة شالر  إيالالرانداعالش و 
كبالري مستشالاري و  ،دونفالورد رئاليس األركالان املشالتكة جوزيالفو العراق من ربل وزير الالدفا  جاليمس مالاتيس،  إىلاألخرية 

ئالاليس الالالوزراى ديالالالدر ر مالالارم مالالع آذار/ 20مالالأ يف الالالرئيس جاريالالد كوشالالنر هالالي ودايالالة جيالالدة. كمالالا أّن لقالالالاى الالالرئيس ترا
عالراق دالّ  تز  مبسالاعدة الحدة ستأل  وعض الءمانت لألحكومة العرارية واامهور العراري اّن الوالايت املتّ العبادي ردّ 

 حتقيق اهلزية العسكريّة لداعش. وعد 

 الرتكيز على تطوير احلكم -2
ضالالعيفة وغالالري و كومالالة فاسالالدة دكومتالاله عألالالا أّّنالالا د إىلنظالالر الشالالعأ فيهالالا ييف اجملتمعالالات الالاليت  اإرهالالايبيزدهالالر التطالالرف 

ة لءالالعط عألالالا احلكومالالممارسالالة ا هالالي اإرهالالايبّن الطريقالالة األكلالالر فعاليالالة يف تصالالّدي الالالوالايت املتحالالدة لألتطالالّرف إشالالرعية. 
كس ذلال  يف أ يالنعدى القريالعرارية ودكومة إرأليم كردستان لتألبية ادتياجات الشعأ العراري وشكل أفءل. ويف امل

 رامة انتخاابت ورملانية درّة ونزيهة. إدعم 

 تعزيز القتصاد العراقي  -3
ضالالر شالالباب املعرّ العمالالل لأل ال مالالن أجالالل مكافحالالة العنالالف والتطالالرف، وتالالوفري فالالر ارتصالالاد فّعالال إىلحتتالالاج الدولالالة العراريالالة 

ن تواصالالل دعمهالالا أاملتحالالدة  . وينبعالالي عألالالا الالالوالايتيالالراينالتطالالرف، ويايالالة نفسالالها مالالن التالالدخل اإ إىلخلطالالر االحنيالالاز 
دو ، صالندوق النقالد الالو ملتحالدة، اوتقدا املساعدة والدعم ملنظمة األمالم  ،لمرتصاد العراري من خمل التمويل املباشر

 . ةمساعدات من األطراف املتعددة اانسيوالبن  الدو ، وتقدا 
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 على تدريب القوات العراقية املداومة -4
عألالالا اسالالتعداد  يالالة أن تكالالونعألالالا القالالّوات العرارو التهديالالدات األمنيالالة لألعالالراق مالالع اخالالراج داعالالش مالالن املوصالالل. لالالن تنتهالالي 

 مل احلفالا  عألالاذلال  مالن خال دا . ويكالن حتقيالقسالتامل اإرهالايبلدفا  طويل األمد عن األراضي العراريالة مالن التطالّرف 
 ألالة املالدى لتقالداخطالة طوي ومالن خالمل اعتمالاد ،العالراق دالّ  وعالد حتريالر املوصالل يفكية ري عدد مناسأ من القوات االم

 املشورة ولتدريأ ولت هيز روات األمن العراري. 

 التوسط بني بغداد وحكومة إقليم كردستان -5
ائيالالة لألتطالالرف هزيالة ّن أي صالرا  عسالالكري والالر وعالداد وإرألالاليم كردسالالتان سالوف يعيالالق جهالالود الالوالايت املتحالالدة يف حتقيالالق

اد ودكومالالة سالالط والر وعالالدينبعالالي لألالوالايت املتحالالدة أن تواصالل التو  ،ذلال  أجالاللمالن يف العالالراق وشالكل خطالالري.  اإرهالايب
 ومسالالالّلة الالالالنفط ،ز  عأليهالالالاإرألالالاليم كردسالالالتان ابلقالالالدر املناسالالالأ يف تنازعهمالالالا دالالالول مسالالالائل معقالالالدة كمسالالالّلة املنالالالاطق املتنالالالا

 الشّن.ذا  هة يفم املتحداألم وساطةوينبعي أن تءاعف دعمها  ،واإيرادات النفطية، واألمن، واالستقمل الكردي
 

 آفاق النجاح وسعةتاثنياا: 

 الخنراط مع العراقيني -1
 أ أن تكالون هنالاب. بالالعراري ال ودعم من احلكومة العرارية والشعأإالعراق  يفن تن ح الوالايت املتحدة أال يكن 

ار والنمالو دعم االستقر  ىلإدة تسعا استاتي ية معززة لألدوألوماسية العامة يف العراق لتوعية السكان ان الوالايت املتح
 ية. كري هود األمفعالة أكلر وكلري من اايف الورت احلاضر ية يرانالدعاية اإ عألما  انيف البمد. 

 ضمان دعم البيت األبيض  -2
سالالالتاتي ية ة وجالالالود امهيالالالادراب ات  إ ون األمالالالن القالالالومي عألالالالا مالالالن الءالالالروري أن يكالالالون الالالالرئيس ترامالالالأ ومستشالالالار  لشالالال

ق العالرا اللتالزا  مالعامالن  ال  العالراق. وبالأ عألالا البيالت األواليض أن يبقالا يف مشالاركة مباشالرة، والد مرتكزة عألالا احلكالم يف
 . فقط مبعوث خا  عرب

 التشاور مع الكونغرس -3
 عمأليالالة ينومالالن خالالمل تبالال وشالالكل كامالالل يف إعالالداد وتنفيالالذ هالالذ  االسالالتاتي ية. األمريكالاليينبعالالي التشالالاور مالالع الكالالونعرم 

 20رسالالة  إن م.الكونعر  دعم إىلر ولمن، ابإضافة شامألة من املرجح أن حتصل إدارة ترامأ عألا توجيهات ال تقدّ 
ارجيالة يف ة العمرالات اخل أعءالاى جمألالس الشاليور ور سالة رئاليس انالرمالن جمموعالة مالن احلالزوياملقدمالة  2017مارم آذار/
 ممتازة لبناى استاتي ية طويألة األمد لألمشاركة. تعّد ركيزةألس ووب كوركر اجمل
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 إشراك اجلمهور األمريكي -4
  أاي إىللالالالل عالالالودة اق ال متكيالالالة املسالالالتقبألية يف العالالالر ري كالالالي أن ااهالالالود األمري سالالاليكون مالالالن املهالالالم أن نوضالالالح لأل مهالالالور األم

ينبعالالي تفسالالري االسالالتاتي ية عألالالا أّنالالا مشالالاركة  مالالن ذلالال  . والالدال  state – building)  )ونالالاى الدولالالةسياسالاليات  
 كية. ري ياية املصاحل األمنية األم إىلاستاتي ية هتدف 

 احلفاظ على هنج متعدد األطراف -5
تمالع الالدو . لعالراق واجملار والر اتحقيالق االسالتقر لتطالوير شالراكة مسالتمرة  إىلاالستفادة من التحالف ضد داعش هتدف 

ة املنالالالاطق وحتسالالالر معااالالال بالالالأ البنالالالاى عألالالالا رالالالوة املشالالالاركة األوروويالالالة ،الالالدف تقاسالالالم التكالالالاليف، وتقسالالاليم املسالالال وليات،و 
اويالة  مالع كلالر إبأشالاركة اخلألي الي مب   جمألالس التعالاونإرنا  إىل ابإضافة ،احلساسة اليت ال تعترب الوالايت املتحدة ًايدة

 العراق. 

 نظرة بعيدة األمد  -6
لعالالراق مالالن خالالمل يف ا ايباإرهالاليكالالن إدارة ترامالالأ أن تطمالال ن اّنالالا عألالالا طريالالق حتقيالالق هزيالالة دامسالالة ودائمالالة لألتطالالرف 

ن مال ق سالنوات والدال   الاح سيسالتعر من رياسه ابمل شرات العسكرية. إن الن ودال   العراري احلكم فعالية عربريام الن اح 
 شهور، ولكنه سيكون ذا ريمة مب رد حتّققه. 

 

 األمن القومي للولايت املت حدة يف العراق اثلثاا: 
خطالرية. ورالد  دة لاله آررغيالاب عالن السالاو والر تالدخل فالائق الطمالوح لقد تراودت سياسة الوالايت املتحدة يف العالراق 

ل م الات اآلالف رتال إىلّدت أو  كيالر ومالن النسالاى،ري مالن اانالود األم 4،500ال العراق حبياة ما يقالارب الال يفّدت احلرب أو 
تكالاليف املباشالالرة، ويكالالن أن ال مالالندوالر مأليالالار  815ال تكألفالالت الالوالايت املتحالالدة وال ،ذلالال  إىل ابإضالافة مالن العالالرارير.

لالاليس ًالالل نقالالا . ذا الالالزخم دة ،الالمكانيالالة العالالو إعالالد  إن تريأليالالون دوالر.  1.7دالالوا   إىليصالالل املبألالالهن يف ّنايالالة املطالالاف 
اخألي وعالن رارالي الالديف هذا السياق أن تعاضت الالوالايت املتحالدة عالن كشالف العطالاى عالن هشاشالة النظالا  الع ددثو 

ا الالاليت لالالن تورفهالال رب األهأليالالةدالالالة مالالن احلالال إىلعالالاد العالالراق عنالالدها  .والالروز الدولالالة اإسالالممية يف العالالراق والشالالا  )داعالالش(
اسالالة اسالالتنباس سيو  راقيف العالال كالاليري يم شالالامألة ملصالالاحل األمالالن القالالومي األم. يف ودايالالة إدارة ترامالالأ إعالالادة تقيالالهزيالالة داعالالش

 كية.ري رائمة فعم  عألا املصاحل األم

 من خالل اإلصالح املُجدي   اإلرهايبمكافحة التطرف  -1
كيالالة احلاليالالة يف العالالراق تعطالالي األولويالالة هلزيالالة داعالالش وسالالبأ التهديالالد املباشالالر الالالذي يشالالكأله التطالالّرف ري إّن السياسالالة األم

ال يكالالن رياسالاله وعالالدد املتطالالّرفر الالالذين  اإرهالالايبعأليهالالا وعألالالا دألفائهالالا. لكالالن التقالالد  يف املعركالالة ضالالد التطالالرف  اإرهالالايب
يزدهالر يف اجملتمعالات الاليت تربعتالرب م سسالات  اإرهالايبرتألوا يف املعركالة وحب الم األراضالي الاليت اسالتعادهتا ااماعالة. التطالرف 
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يف العالراق بالأ أن  اإرهالايبوغالري شالرعية. فالّي هزيالة طويألالة األمالد لألتطالرف  ،غالري فعالالةو  فاسالدة ،الدولة  فيهالا رمعيالة
تعاج مشكألة فشل الدولة العرارية دال  يالتم كسالأ ثقالة ودعالم شالراعح واسالعة مالن السالكان العالرارير. وهالذا ال يعالين أن 

التشالالريعية الرئيسالالالية والالذل جهالالالود ضالالخمة لبنالالاى الدولالالة وإتالالالا ينبعالالي اعتبالالار التقالالد  العرارالالالي يف الالالربامء  إىلهنالالاب داجالالة 
 يف العراق.  اإرهايبمن جمهود شامل هلزية التطرف  ديواي   ومبادرات اإصمح جزىا  

ألطة يف العالالالراق قاسالالالم السالالالوسيشالالالمل ذلالالال  ااهالالالود الدوليالالالة القائمالالالة وقيالالالادة الالالالوالايت املتحالالالدة لصالالالياغة اتفالالالاق جديالالالد لت
 إىلق ن العالراق سالينزلإتحالدة فالا انسالحبت الالوالايت املذإالالة. و ولألدخول يف مردألة انتقالية دّ  يتم تشكيل دكومة فعّ 

 العالالالراق مالالالع إىلت ل، انتشالالالر هأليالالالة. واحلالالالروب األهأليالالالة تتوّسالالالع يف احل الالالم. فالالالاحلرب السالالالورية، عألالالالا سالالالبيل امللالالالااحلالالالرب األ
 تنالايف مقاومارير ير العالر داعش وتركيا ديا اشالتعألت االشالتباكات مالع األكالراد. أخالربن أدالد كبالار املسال ولر احلكالوم
ل عالش . إذا   نقالز عألالا داأن الرسالة اليت كان يسمعها من الالوالايت املتحالدة كانالت:  نساليان اإصالمدات، والتكيال

أساسالي يف  مالرأ احلكالم إصالمدات يفوالال ا  يالقإن النتالائء عكسالية.  إىلهذ  الرسائل، د  عن غري رصد، فإّنا ت دي 
ت املتحالدة الالوالاي ق مالا وعالد داعالش. ومالن مصالألحةمعركة هزية داعش وأمالر أساسالي لكالل مالن يسالعا لألتواجالد يف عالرا

 تعزيز تأل  الرسالة والنتائء وم هوادة. 

 منع الفوضى اإلقليمية -2
. وإّن لبألالدان احمليطالةابالري عألالا كلقد أصبح العراق روة مزعزعالة لمسالتقرار يف الشالرق األوسالط، واسالتمرار تقألباله لاله  ثالري  

املتطالالرفر يف و لألمتمالالردين و عمقالالا  اسالالتاتي يا  لشالالبكات اإجالالرا   متلالاللوجالالود مسالالادات غالالري خاضالالعة لألرراوالالة يف العالالراق 
داد يد من طرق اإماعش، تستفدمبا يف ذل   ،إّن ااماعات املسألحة يف سورايف ،ذل  إىلالبألدان اجملاورة. ابإضافة 

د مالالن  يزياليالراينري اإحلالرم اللالالو اسالوراي الالذي نظمتالاله رالوات  إىلعالرب العالراق. كمالا أن تصالالدير املقالاتألر الشاليعة العالالرارير 
 تفارم الصرا  يف سوراي. 

ابلنسالبة   تعتالرب دّساسالةألحالدود الاليتانعدا  األمن يف العراق ي ثّر عألالا التالدفقات الت اريالة وإغالمق الت الارة العالاورة لإن 
للالالالروة اسالالاهم يف تعزيالالالز كالالالن أن تيالالة الالالاليت يعررالالالل مشالالاريع االسالالالتلمار والتنميالبألالالالدان اجملالالاورة ملالالالل األردن، و  الرتصالالادات

 ركالالالات المج الالالرحتن مالالالع ماتالالالز دفقات المج الالالر العالالالرارير، ابلوسالالوق العمالالالل واالسالالالتقرار يف املنطقالالالة األوسالالالع. وتالالال دي تالال
 اد األورويب. عألا االحتتعزيز الءعوس االرتصادية والسياسية عألا الدول اجملاورة و  إىلاإرأليمير اآلخرين، 

واملمألكة العروية السعودية وتزيد مالن خطالر نشالوب نالزا  والر  إيرانالتطورات يف العراق ت جء التوتر ور  هاتركما أّن 
تعتالالرب العالالراق خالالط دفاعهالالا والالاليت  إيالالراناحلكومالالة العراريالالة أّنالالا معرضالالة لتالالّثري كبالالري مالالن  رالالد أثبتالالترأليميتالالر. و القالالّوتر اإ

يالالة هالالي تقالالويض القالالالوة يران مالالالر رالالوة مهمالالة هلالالا هنالالاب. إّن أهالالالداف احلكومالالة اإ يفول ورالالد اسالالتلمرت وشالالكل كبالالري األ
العسكرية لألعالراق، واحلصالول عألالا مكاسالأ مالن االرتصالاد العرارالي، وممارسالة نفالوذ كبالري عألالا جالراين العمأليالة السياسالية 
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ل كهالا وشالنفوذيالز تعز روة مورفهالا يف العالراق مالن مكنتها يف كل من هذ  األهداف، و  اتداجن إيران ودققتالعرارية. 
 أكرب يف منطقة الشرق األوسط وخاصة يف سوراي ولبنان واليمن. 

الاليت  فوائالدا التكيالز عألالمالن خالمل ال إيالرانيكن لألالوالايت املتحالدة أن تءالع نفسالها كشالري  أكلالر جاذويالة لألعالراق مالن 
املي ألا التمويل الععد احلصول تقديها. ويكن أن تشمل هذ  الفوائ إيرانيكن أن تقدمها لألشراكة واليت ال تستطيع 

املتقدمالالالالالة،  اتيةسالالالالالتخبار الوالالالالالالدعم االرتصالالالالالادي التقالالالالالين، واالسالالالالالتلمار األجنالالالالالل املباشالالالالالر، والتكنولوجيالالالالالات العسالالالالالكرية وا
اق اإطالالالار اتفالالال اىديالالالكالالالون إيالنظالالالا  الالالالدو . ويكالالالن أن  مالالالعوالألوجسالالالتيات، والالالالنظم التعأليميالالالة الرائالالالدة، ومسالالالار الصالالالألة 

 وينهما يف مجيع هذ  اجملاالت.  الة لتعزيز التعاونوسيألة فعّ  2008االستاتي ي ور الوالايت املتحدة والعراق لعا  

ألي الالي مالالن خالالمل تعالالاون اخلدول ااالالوار يف جمألالالس الو يكالالن لألالالوالايت املتحالالدة أن تعالالّزز العمرالالات والالر العالالراق  كالالذل 
لعرويالالالة الألممألكالالالة و دا  لالالالدول جمألالالالس التعالالالاون اخلألي الالالي وشالالالكل عالالالا ، التوسالالالط يف إعالالالادة هيكألالالالة الالالالديون يف عهالالالد ّصالالال

. 2004نوفمرب /اللاين تشرينونفس الشروس اليت توصألت إليها مع ندي ابريس لألدائنر يف  ،السعودية وشكل خا 
ق األوسط يف منطقة الشر  اتي يا  عألا التطورات يف عدد من الدول املهمة است  يكن لألوالايت املتحدة أن ت ثر إبااب  و 

 العراق.  إىل وإعادة االستقرار يراينالطموح اإ نةمن خمل مواز 

راضالي اعالش مالن األدونالاى رالوة حتالفيالة ضالد داعالش بالأ أن ال يتورالف مالع خالروج  إىل إن العمالل الشالاق الالذي ذهالأ 
  العرارية 

 ضمان حرية تدفق النفط والغاز  -3
. ومالالالن شالالالّن عالالالد  يالالالل يوميالالالا  مأليالالالون ورم 4.5دالالالوا   إذ يّءالالالخالعالالالراق داليالالالا  هالالالو راوالالالع أكالالالرب منالالالتء لألالالالنفط يف العالالالا ، إن 

رر ابالرتصالالاد ألحالالق الءالالت أسالالواق الالالنفط صالالدمة يف إىلاالسالالتقرار املسالالتمر يف العالالراق أن يقألالالل مالالن نتالالء الالالنفط ويالال دي 
رة عار الالالنفط مسالالتقأن تظالالل أسالالو األسالالواق العامليالالة  إىل العالالاملي. ومالالن مصالالألحة الالالوالايت املتحالالدة أن يتالالدفق الالالنفط حبريالالة

 ع االسالالتلمارات،مالاليكالالون،  يالالة، ويكالالن أنيران. كمالالا يكالالن لألعالالراق أن يقألالالل مالالن اعتمالالاد  عألالالا واردات العالالاز اإنسالالبيا  
ري املستعألة، ازية الكبرية غالع اطاتهادتيلألبألدان اليت تعاين من نقص يف العاز يف املنطقة من خمل تطوير  كبريا  مصّدرا   

ز ر لألنفط والعاالتدفق احل أفءل طريقة لءمانو ذهأ هدرا . ت يتى عألا كميات كبرية من العاز الومن خمل االستيم
م ل، و مالالالر الالالالدعكالالالم الفّعالالالااحل إىلدعالالالم احلكومالالالة العراريالالالة يف جهودهالالالا الراميالالالة األسالالالواق العامليالالالة هالالالي  إىلمالالالن العالالالراق 

 .اإرهايبالتطرف  العرارية ضد راضياألن ، والدفا  علسكان

 اؤلتفأسباب لل
. لكالالالن إذا ديبالالالدو ابهالالالن الالالاللمن غالالالري جمالالال اخلالالالارجي يف شالالال ونهالتحالالالدايت، والتالالالدّخل اليالالالو  العديالالالد مالالالن العالالالراق  يواجالالاله

مالالن  م التقالالد  احملالالرز ابلسالالنوات والالدال  ايالالرالالالوالايت املتحالالدة يف هالالذ  العمرالالة مالالع تفعيالالل الصالالرب االسالالتاتي ي و  اسالالتلمرت
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يف الشالرق  تقريبالا  . إّن العالراق لدياله مسالتوى مالن دريالة التعبالري ال مليالل هلالا جالدا   ا  األشهر يكن أن يكالون املسالتقبل واعالد
يتمّتع مب تمع مدين مزدهر وديوي، وولروة التنالو  وثالروة الشالباب الطحمالوح، كمالا أناّله يتمتالع ونظالا  رالوي  ديا األوسط

الن الاح يف احلفالا  عألالا ل مالع اخلالارج يف البنال  املركالزي. وكالان سالبأ لألتعأليم العا ، وادتياطيات مصرفية كبرية لألتبالاد
ّن العالراق لدياله القالدرة ألن يصالبح رالّوة هلالا  ثالري كمالا أ.  استقرار العمألة هو وجود ثروة ضخمة ًتمألالة مالن الالنفط والعالاز

 إبايب عألا زايدة االستقرار يف املنطقة. 

هم يف اسالتمرار التالالدخل أوالدوا رغبالت 2011عنالدما خرجالالت الالوالايت املتحالدة يف عالا   مالا رأى العراريالون مالا دالدث  وعالد
عمالل فردهالا. إّن المبمخنالراس دة ليسالت مءالطرة لالعسكري والدوألوماسي لألوالايت املتحدة يف العالراق. والالوالايت املتحال

 اق. والدال  ا يف العالر وناى التحالف ضد داعش بأ أن ال يتورف مع خروج داعش مالن أراضاليه إىلالشاق الذي ذهأ 
 يالالالتم حتقيالالالق دالالالّ   اي  وارتصالالالاد وسياسالالاليا   مالالالن ذلالالال  بالالالأ أن يالالالتم الءالالالعط عألالالالا التحالالالالف ملواصالالالألة دعالالالم العالالالراق عسالالالكراي  

  ف مالن خالمل إرنالا دد األطالرايكالن لألالوالايت املتحالدة أن تبالين عألالا هالذا الالدعم املتعالو األهداف ااماعية وتكألفالة أرالل 
سالعودي ير اخلارجيالة الخالرية لالوز الزايرة األ كانتالعراق. و  يفأكلر  إبايبدول جمألس التعاون اخلألي ي ابملشاركة وشكل 

أكالالالرب  فيد مالالالن فهالالالمسالالالتتإّن دول جمألالالالس التعالالالاون اخلألي الالالي يكالالالن أن مث لصالالالدد. وعالالالداد عممالالالة مشالالال عة يف هالالالذا ا إىل
مهم ألساليطرة عألالالا نظالالاليالالة يرانلألتعالريات داخالالل النخبالالة الشاليعية يف وعالالداد ومالالن تقالدير أعالالداد الالالذين يقالاومون املسالالاعي اإ

 بالالالايب يف تطالالالويرإهم وشالالالكل تسالالالا رالالالدان زايدة املشالالالاركة العراريالالالة  هالالال الى يكالالالن لألالالالوالايت املتحالالالدة أن تقنالالالع السياسالالالي.
 أليمية احملرجة.اكة اإراالرتصاد واألمن يف دول جمألس التعاون اخلألي ي و،ذا السياق  يت عألا ذكر هذ  الشر 

 

  اإلرهايباحلكم الفع ال يهزم التطرف رابعاا: 

 تعزيز احلوكمة -1
ّن التطالالالرف ألرعية. مسالالالت يبة وشالالالو  دعالالالم تطالالالور دكومالالالة عراريالالالة فعالالالالة يهالالال اإرهالالالايبإن أفءالالالل طريقالالالة هلزيالالالة التطالالالرف 

مالالر لتطالالرف هالذا هالالو أرنمء امعااالالة والحلكومالة. و يزدهالالر يف اجملتمعالات الالاليت تشالعر ابلتهمالاليش والقمالع مالالن ربالالل ا اإرهالايب
 ق يتطألالأ أن تءالع العالراكيالة فعالالة يفري أساسي لتحقيق نصر دائم ضد داعش يف العراق. كما أّن وضع اسالتاتي ية أم

. وتشالالالمل عالالالراقلألتمرة   مسالالالاعدة مسالالالة يف صالالالميم مهمتهالالالا االستشالالالارية تقالالالدفّعالالالال كمالالالةو ؤها دالالالوالايت املتحالالالدة وشالالالركا
ة واخلاضالعة حلكومالة الشالّفافانون، وااحلوكمة الفعالة تقدا اخلدمات العامة عألا حنو مهين، والتطبيق املتورع لساليادة القال

 ق. كي جتا  العراري ء األمسي يف النهالتويء هلا هو د ر أساصر أساسية الستقرار الدولة، و لألمساىلة. هذ  العنا

يف البألالالد. ومالالن املقالالرر دالالرة ونزيهالالة  ورملانيالالةجالالراى انتخالالاابت إوعألالا املالالدى القصالالري مالالن املهالالم أن تالالدعم الالالوالايت املتحالالدة 
. 2018أوريل النتخالاابت الربملانيالة لشالهر نيسالان/، وا2017سالبتمرب /إجراى انتخاابت جمالس احملافظات يف أيألول داليا  

والالاوف مالالن وجالالود ودالالدات احلشالالد الشالالعل و هنالالاب والالاوف كبالالرية دالالول اسالالتقمل الأل نالالة العأليالالا لمنتخالالاابت العراريالالة، و 
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دقهالم يف التصالويت  )اليت ت هألها القوات شبه العسكرية اليت يسيطر عأليها الشيعة( وهي رد متنع املواطنر من ممارسة
معااالالة هالالذ  املسالالائل وسالالرعة. إن  وال والالد مالالندر لألتصالالويت. مالالن أن ال تتالالاح الفرصالالة لألنالالاز  ا  هنالالاب رألقالال حبريالالة. كمالالا أنّ 

االنتخاابت األوىل يف العراق وعد داعش بأ أن ينظر إليهالا عألالا أّنالا شالرعية مالن ربالل مجيالع العالرارير إذا مالا أتيحالت 
 لألبمد فرصة شفاى االنقسامات ور الطائفتر. 

ش اليالو  سالة عالرارير يعالير كالل ممالن وال ا  والدولالة. إّن وادالدعألا املدى الطويل، من املهالم تعزيالز العمرالة والر العالرارير 
ل العقالالد اطالالو  ريعةهائألالالة شالالهدت معالالدالت تالالو سالال حتالالت خالالط الفقالالر، عألالالا الالالرغم مالالن تواجالالد  يف وألالالد لالاله ثالالروة نفطيالالة

و يالدفع النالالام حنالال عالالض احلالالاالتإّن تركيالالز اللالالروة يف أيالدي خنبالالة سياسالالية فاسالدة يءالالر وشالالرعية الدولالة، ويف ومث املاضالي. 
قالالدا تسالالوى  إىلا أدى لعالالراق، ممالالل الفسالالاد يف مجيالالع جوانالالأ احليالالاة العامالالة يف اعالالألعاأليالالديولوجيات املتطرفالالة. ورالالد ت تبالالين

رافالالق ياإذالل الالالذي  . وإنّ يالالةات الفاسالالدة أو التوفيفالالات الومهسالالواى عالالرب التألزيالال اخلالالدمات وهالالدر هائالالل لامالالوال العامالالة
عالد  لولالة أكلالر عرضالة بعالل الدت الدولة اليت يفالتض أن دالدمهم و هذ  املعاممت الروتينية ينفر املواطنر من م سسا

 االستقرار ولألعنف.

 ل جهود سياسالية من خمال إاليف الدرجة األوىل، من املهم االعتاف ان هيكل احلكم ال يكن إصمده وشكل فعّ 
مالالالن د تسالالتفياسالالالية ،الالا السيااألغألبيالالة السالالالادقة مالالن النخبالالالة احلاكمالالة ومالالالن أدز  إنمتءالالافرة مالالن ربالالالل احلكومالالة العراريالالالة. 

 العرارالي، الالذي ع املالدينالفساد النظالامي وتسالتلمر وعمالق يف احلفالا  عألالا الوضالع الالراهن. مالع ذلال  فالإن ضالعوس اجملتمال
يالالالري عت إىلرالالالد تالالال دي  ادت اجالالالات مجاهرييالالالة ضالالالد الفسالالالاد يف مجيالالالع أحنالالالاى العالالالراق عألالالالا مالالالدى العالالالامر املاضالالالير،نظالالالم 

بالالرية عألالالا رسالالة ضالالعوس كاملتحالالدة أن تعمالالل مالالع شالالركائها الالالدولير عألالالا ممابالالأ عألالالا الالالوالايت و الظالالروف السياسالالية. 
ي تألالال  الالاليت أعالالم ، أ ع املمارسالالات الفاسالالدة الالاليت ذكالالرتمالالوق إصالالمدات جوهريالالة، والالدىا   إجالالراىامل سسالالة السياسالالية 

 ترتبط إبعادة املشتايت اليت تقو  ،ا الوزارات ابلتعاون مع األدزاب السياسية. 

ة ملشالالاريع تنمويالال هن املخصصالالةيكالالن أن تتبعهالالا احلكومالالة العراريالالة هالالي أن تنشالالر عألالالا اإنتنالالت املبالالالدالالدى الطالالرق الالاليت إ
ان هالذا مالا إذا كال رارالأت حملألية أنجنأ مع تفاصيل املقاول املختار. و،ذ  الطريقة يكن لألم تمعات ا إىل ة جنبا  معينّ 

ر املقالاول املختالاو احلكومالة  تطيع عندئالذ أن دءالعإجناز املشرو  املكأّلف، وإن   يكالن كالذل  تسال إىلاالستلمار ي دي 
يت ت احلكوميالة الالت املشالتايمن شّن الشفافية يف عمألية تقدا العطاىات لألعقالود، كمالا يف عمأليالة توجيهالاو لألمساىلة. 

 ات )ملالالل القالالدرةقالالدمي اخلالالدمخالالرى مهمالالة عنالالد اختيالالار املقالالاولر ومأعناصالالر  إىلالقالالدرة التنافسالالية لاسالالعار و  إىلتنظالالر 
انالالالت كالعراريالالالة. لالالالو    الدولالالالةن الفسالالالاد األكلالالالر كألفالالالة  يفممعااالالالة مكالالالا ،واتريالالالخ األداى والتصالالالنيف االئتمالالالاين( ،يالالالةالتقن

كالن لأل مهالور نافسالة، ويماختيالار العالرض األكلالر  إىل احلكومالة الضالطّرتالعطاىات املقدمالة معروضالة عألالا اإنتنالت، 
 منالالع التعارالالد ا  املهالالم أيءالال لألمسالالاىلة يف هالالذ  العمأليالالة. ومالالنخءالالا  مجيالالع األطالالراف إتتبالالع املشالالرو  دالال  األخالالري ويكنالاله 

 عن الوفاى وشروس العقد احلكومي.    العرض األصألي مس وال  اخلفي إوقاى مقدّ 



الرصد االستراتيجي     

عدة يف التصالالالدي نالالت لألمسالالالألشالالراى العالالا  والتوفيالالف عألالالا اإنت  شالالالفافا   نظامالالا   تأطألقالال مالالن البألالالدان الالاليتتشالاليألي  تعالالدّ 
ن خالالالمل مأليالالالون عمأليالالالة شالالالراى مالالال 2.1أجنالالالزت  2012ففالالالي العالالالا   ،ادالالالا كبالالالريا  جنكالالالومربا -لألفسالالالاد. ورالالالد دققالالالت تشالالاليألي

وليالة ات املاليالة الدوامل سسال هاؤ تستطيع الالوالايت املتحالدة وشالركا ة. ومن خمل االستلمار يف تكنولوجيات كهذ املنصّ 
كالالن لعراريالالة. كمالالا ياالدولالالة  أن تسالالاعد احلكومالالة العراريالالة عألالالا معااالالة املظالالا  األساسالالية لألشالالعأ العرارالالي، ودعالالم وقالالاى
 كشالالف مصالالدر  ىلإعالالرارير لألالالوالايت املتحالالدة والالالدول األوروويالالة مءالالاعفة جهودهالالا لءالالمان اضالالطرار كبالالار السياسالالير ال

ري السالالتلمار العقالالاامة عألالالا ااسالالتلمارها يف العالالا  العالالريب. ورالالد تالال دي الءالالواوط األكلالالر صالالر  إىلأمالالواهلم عنالالدما يسالالعون 
 روية. اآلمن لعائدات الفساد يف العواصم الع لتوفيفمنع النخأ السياسية من ا إىلوشكل خا  

إّن . و اإرهالالالاب ويالالاللاليالالالة ومتويكالالالن لألالالالوالايت املتحالالالدة أن تبالالالين عألالالالا التعالالالاون النالالالاجح مالالالع العالالالراق ملكافحالالالة ااريالالالة امل
ملركالزي العرارالي، اون مالع البنال  اعالن التعال احلكومة العرارية، فءم   إىلكية ري املساعدة الفنية اليت ردمتها وزارة اخلزانة األم

ة ملالالالل ري املشالالالروع، مبالالالا يف ذلالالال  تعطيالالالل ويالالالوت الصالالالرف غالالالاإرهالالالابالن الالالاح يف تفكيالالال  شالالالبكات متويالالالل  إىلرالالالد أّدت 
 .2016ديسمرب كانون األول/لعراق يف  ارارية إغمق مصارف سألسألة الذهأ يف الع-كيةري العمألية املشتكة األم

رمة لألمسالالاىلة، عالالايري صالالامورالالد يكالالون دصالاليص إعالالادة اإعمالالار والتنميالالة واملسالالاعدة التقنيالالة حلكومالالات املقاطعالالات، مالالع 
عالل بالالذين دالدمهم  ملالواطنرأكلر فعالية من توزيع املوارد نفسها عألا وعداد. إن القرب والر دكومالات املقاطعالات وا

ن يعاج الشكوب اإليها، و  األماكن اليت هي يف أشد احلاجة إىلاملساىلة أسهل، ويتيح وشكل أفءل دصيص املوارد 
يالات قاطعالات لألميزانومالات املوعض املناطق ًرومة وسبأ هويتها العررية أو الطائفية. واملفتاح هو ضمان امالتمب دك

 التقنية ألداى املها  املوكألة إليها.  كفاىةوالقدرات وال

ق حملأليالة عألالا نطالاحلكومالات ااإطار القالانوين هلالذا التفالويض موجالود ابلفعالل يف العالراق. ويسالمح الدسالتور وتمكالر اإن 
. والعقبالات 2013 الالذي دالّد مالن دقالوق املقاطعالات وشالكل جالذري يف عالا  2008واسع، كما   توساليع رالانون عالا  

قأليالة لالة العراريالة وعتالع الدو تتمو اليت تعتض تنفيالذ املزيالد مالن عمأليالات نقالل السالألطة أصالبحت اآلن سياسالية ال تشالريعية. 
ووعلالة  والايت املتحالدةرد دلت الالو أن دتل املركز يف العراق مركزية صنع القرار.  إىلمركزية متّصألة وعمق، وهناب ميل 

، ألعالراقلقدا املسالاعدة ن أجل تمطة عألا وذل املزيد من ااهد لتنفيذ عمألية نقل السأل األمم املتحدة احلكومة العرارية
عالدد  ءالا  كالان هنالاب أي  لعراريالة.وينبعي أن تظل هالذ  القءالية أولويالة سياسالية رئيسالية يف احلالوارات اااريالة مالع احلكومالة ا

لتاوط والتقد ، ي املل ورنجمح  ملتحدة،األوالايت من املبادرات اليت تدعمها األمم املتحدة ووكالة التنمية الدولية التاوعة ل
األمهيالة  ر ااديالدة. ومالن  األدوالألمساعدة يف وناى القدرات يف احملافظات احملألية دّ  يالتم متكينهالا مالن االضالطم  ،الذ

 مبكان ما توسيع نطاق هذا التدريأ. 

طنر العالالرارير واحلكومالالة. وينبعالالي لألشالالرطة يكالالن أن يكالالون نقالالل إدارة األمالالن خطالالوة إباويالالة يف إصالالمح اللقالالة والالر املالالوا
، واليت تعكس التكيبالة اإثنيالة والطائفيالة لألمالدن الاليت تعمالل فيهالا، أن توجاله األمالن الالداخألي ابلتعالاون الوثيالق ة ًأليا  املعينّ 
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االحتاديالالة وأجهالالزة االسالالتخبارات. ويف هالالذا الصالالدد يكالالن أن تسالالتفيد مالالن املشالالاركة يف  اإرهالالابمالالع ودالالدات مكافحالالة 
دارة األمالن أن إأ وجتهيز البعلالات الاليت يقالدمها اجملتمالع الالدو . مالن شالّن وجالود شالرطة متصالألة ابملنطقالة احملأليالة يف تدري

 من أماكن أخرى يف البألد.  نقولةوجود شرطة احتادية أو روات أمن معن النامجة خيفف من التوترات 

ر التمالالرد املسالالتم س دفالالا  ضالالدذات ااالالذور احملأليالالة أن تصالالبح أفءالالل خطالالو و  فعالالاال   تسالالتطيع رالالوات الشالالرطة املدروالالة تالالدريبا  
د آن . لقالالعراريالالا   را  ن يكالالون رالالراأبالأ لتنظاليم داعالالش. ويالالد أننالالا ن كالالد أن نقالل السالالألطة يف اجملالالالر االرتصالالادي أو األمالالين 

دالالدهم و العراريالالون و يالالة  و كزيالالة القالعراق لديالاله اتريالالخ طويالالل مالالن احلكومالالات املر فالال ،ملشالالاكل السياسالالية العراريالالةا لاألوان حلالال
 فقط رادرون عألا تقييم العوارأ السياسية لنقل السألطة. 

س القالالدر أن ن املهالالم والالنفيف احلكالالم مالالع وعالالداد، فمالالاملشالالتكة العديالالد مالالن أوجالاله القصالالور  دكومالالة إرألالاليم كردسالالتانتعالالاين 
قالالا وي الالة أفءالالل دسالالتان تبتشالال ع الالالوالايت املتحالالدة اإصالالمح وقالالّوة يف املنطقالالة. عألالالا الالالرغم مالالن أن دكومالالة إرألالاليم كر 

ت اطيالة واملمارسالاالبريورر  األنظمالة نأال إلألمستلمرين األجانأ من وعداد، وذل  وسبأ الوضع األمين األفءل فيهالا، 
ة دالالالول وفالالالائف سياسالالالي اسالالاليةدستعررالالالل االسالالالتلمار األجنالالالل وروح املبالالالادرة احملأليالالالة. ورالالالد أّدى نشالالالوى تالالالزال  الالفاسالالالدة 

 استنزاف املالية العامة.  إىلعد  الكفاىة و  إىلالقطا  العا  

ويالالع االرتصالالاد، ار يف تنوعنالالدما كانالالت أسالالعار الالالنفط مرتفعالالة فشالالألت دكومالالة إرألالاليم كردسالالتان، ملالالل وعالالداد، يف االسالالتلم
اتبعالالالت ورالالالد دات. ي عألالالالا الالالالوار كألالالالال-شالالالبهيالالالة أو املصالالالنعة لتخفالالاليض االعتمالالالاد سالاليع اإنتالالالاج احملألالالالي لألسالالالألع الزراعويف تو 

م  طبيعيالالالة يف إرألالالاليوارد الدكومالالالة إرألالالاليم كردسالالالتان سياسالالالة نقديالالالة مسالالالتقألة ووالالالدأت وعقالالالود ويالالالع آجألالالالة لألالالالنفط والالالر وزارة املالالال
أنّه    لألشفافية، كما ذ  تفتقرعقود البيع اآلجألة ه كردستان وجتار النفط الدولير لتمويل عمأليات احلكومة. غري أن

رديالة يف لقالة العامالة الكنعالدا  اليتم تدريق احلساابت اليت أودعت فيها عائدات مبيعات النفط هذ ، مما زاد من تفارم ا
ا األمالالوال يف فالالرو  البنالال  عألالال ، اسالالتولت دكومالالة إرألالاليم كردسالالتان أيءالالا  2015إدارة إرألالاليم كردسالالتان ألمواهلالالا. ويف عالالا  

لعالالراق اعالالا  واخلالالا  يف اعر الطالالاملركالالزي العرارالالي يف أرويالالل والسالالأليمانية، مبالالا يف ذلالال  رأم املالالال التنظيمالالي ملصالالارف الق
 سيولة عدد من مصارف القطا  اخلا .  ضعفيف هذ  الفرو  مما تسبأ يف  أود  ذيال

يف  اسالع النطالاق جتألالشالعل وا اسالتياى إىل ،ع أجالور القطالا  العالا كمالا أّدى  جيالل أو عالد  دفال  ،ورد أدت األزمة املاليالة
 إىلألالالالالي الوصالالالالول احمل ذلالالالال  اخنفءالالالت إمكانيالالالالة إىل ابإضالالالالافةأعمالالالال اإضالالالالراب املنتظمالالالالة واالدت اجالالالات ااماهرييالالالالة. 

عألالا  طلألءالع ري، نظالرا  ى وشالكل كبالامليالا  والكهالراب إىلاخلدمات العامة، مبا يف ذل  الرعايالة الصالحية والتعألاليم والوصالول 
 ردستان. ورالد  آلن يف إرأليم كوالمج ر السورير الذين يعيشون ا مأليون من النازدر داخأليا   1.8اخلدمات من ربل 

شالالعل لالالدى دبالالاس الال اإ، مبالالا عالالزز مالالن دالالمشالالرو  لألبالالت التحتيالالة العامالالة، كتالالدوري لتالالوفري التكالالاليف 4000تعأليالالق حنالالو 
 . األكراد

 



الرصد االستراتيجي     

 دعم اإلصالح القتصادي -2
لعرارية رادرة ان احلكومة أن تكو و ان احملألير عألا فر  عمل، يف العراق دصول السك اإرهايبهزية التطرف تتطألأ 

ة بح خاضالعد ألن تصالطر متزايالختبقا يف الدولة العرارية  ملالية. وودون أسام آمن الرتصادعألا احلفا  عألا املمىة ا
كالن أن تالوفر تأل  اجملموعات الاليت ي– إيرانولألم موعات شبه العسكرية املدعومة من  اإرهايبكرب لألتطرف أوشكل 

 منافع ارتصادية لألداعمر احملألير. 

فالاض أسالعار الالنفط العامليالة أدى اخنورالد من عائدات الدولة العرارية.  %90متلل عائدات الصادرات النفطية أكلر من 
ربل أن  2016الر يف عا  مأليار دو  20.6إضعاف البألد الذي وألهن الع ز يف امليزانيات  إىل 2014النصف يف عا   إىل

 عائالدات الالنفط وتعأليالق يف. ورد ردت احلكومة يف البداية عألا الالنقص 2017مأليار دوالر يف عا   18.4 إىلينخفض 
 مل اسالتعملخالالع ز مالن  لمويلتوالسعي  الدولية، النفطكبرية عألا شركات متّخرات   وتراكمالنفقات االستلمارية، 

ومالالع والالدى  ة.يالالة دوليالالمال مسالالاعدات عألالالا النقالالد األجنالالل، واالرالالتاض مالالن ونالالوب الدولالالة، والسالالعي لألحصالالول ادتياطالالات
ة كبالالرية مالالن ، ومبسالالاعداحلكومالالة يف مفاوضالالات مالالع صالالندوق النقالالد الالالدو  دخألالالتاالرتصالالاد العرارالالي يف السالالقوس احلالالر، 

موعالاله ألالالا مالالا جمعدصالالل العالالراق مالالن خملالاله  دتيالالاطي مدتالاله ثالالمث سالالنواتصالالألت عألالالا ترتيالالأ االالالوالايت املتحالالدة، د
 مأليار دوالر من صندوق النقد الدو  نفسه.  5.34 متءمنةمأليار دوالر  15.6

لالدو . اياطيالة لصالندوق النقالد لاله وعالد تنفيالذ التتيبالات االدت تقريالرأصدر العراق أول  2016ديسمرب ويف كانون األول/
ليالالة، وهالالو أمالالر نفط الدو يف وعالالض اجملالالاالت، مبالالا يف ذلالال  تصالالعيد املالالدفوعات لشالالركات الالال ورالالد أدالالرزت احلكومالالة تقالالدما  

اجالة لألمزيالد مالن ن هنالاب دديوي لألحفا  عألا منار إبايب لمستلمار يف البمد. ولكن صندوق النقد الدو  وجالد أ
 اد. ري مكافحة الفسز تداوزيالعمل، وخاصة يف ما خيص تنويع مصادر إيرادات الدولة، واحلد من نفقات الرواتأ، وتع

ن لالعراريالة، لكنهالا كومالة الإن الشروس املرتبطة وصرف األموال من صندوق النقد الدو  هي دالافز إبالايب إصالمح احل
دفوعات ملالالال إصالالالمدا   إعالالالادة هيكألالالالة أساسالالالية لمرتصالالالاد العرارالالالي. وال تفالالالرض شالالالروس صالالالندوق النقالالالد الالالالدو  إىلتالالال دي 

ل عكالالس هالالذا اإغفالالايحلكومالالة. اعايالالة االجتماعيالالة الالاليت متلالالل نسالالبة كبالالرية مالالن نفقالالات الرواتالالأ واملعاشالالات التقاعديالالة والر 
رضالة  مواجهالة املعايفة لأل الدل واوف من أن احلكومة العرارية رد تنهار إذا داولت مترير ملل هذ  اإصالمدات امللالري 

دولة العرارية مد ملساعدة الرصري األ ا  فإن التتيبات االدتياطية متلل إصمد الشعبية الواسعة االنتشار ابلفعل. وابلتا 
لاليت دتاجهالا األساسالية اعألا متويل احلرب ضد داعش. غري أن هذ  ليسالت خارطالة طريالق إعالادة اهليكألالة االرتصالادية 

اد  اد  ويقألالالل اعتمالالراق ارتصالالالعالال  العالالراق لتحقيالالق الصالالحة املاليالالة املسالالتدامة. وعألالالا املالالدى الطويالالل، مالالن املهالالم أن ينالالوّ 
ة والصالالناعة مار يف الزراعالالعألالالا وجالاله اخلصالالو  لألمزيالالد مالالن االسالالتلحتتالالاج عائالالدات الالالنفط والعالالاز. و كألالالي عألالالا ال-شالالبه

حتسالالر آفارهالالا و واردات، التحويأليالالة مالالن أجالالل حتفيالالز خألالالق فالالر  العمالالل عألالالا الصالالعيد احملألالالي، وتقأليالالل اعتمادهالالا عألالالا الالال
 الطويل. -االرتصادية عألا املدى
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كومالالة حلااريالالة ضالمان القالالروض مالع املتحالالدة اخلطالوة اإباويالالة وتوريالع اتف، ادالالذت الالوالايت 2017ينالاير كالانون اللاين/يف  
احمللددي  لطة احلكددمروط سدفقددد صدممت شددعالالموة عألالا ذلال ، . الاليت مكنالالت العالراق مالن إصالالدار مأليالار دوالر يالةالعرار

اعدة تحالدة تألال  املسالالايت املورالد عالزز الالدعم الالذي رّدمتاله الالو  حات يف إطار صندوق النقد الددو. الصلتعزيز اإل
ت ة. وعألالا الالالوالايه املاليالون الاح مالالن أزمتال خلالروجمالن صالندوق النقالد الالدو  والبنالال  الالدو ، وهالو يسالاعد العالالراق عألالا ا

اد ويف  االرتصاليف صالمداتإال لقيالا  والاحلكومالة عألالا ااملتحدة أن تستخد  ورنمء صالندوق النقالد الالدو  كةليالة إجبالار 
مالا   يالا غالبالا  د وزارات األخالرىاريالة والالاليالة العر وزارة امل، كان هناب نقص يف التنسيق والر . من النادية التارخييةةيزانيامل

لالدو  أن صالندوق النقالد ا  عألالاعّر كانت تعمل األخرية كإدارة مستقألة عند وضع ميزانياهتا االستلمارية الرأمسالية. ويت
 نفط.رابى ووزارة الزارة الكهو وزارة املالية ووقية الوزارات وشكل عا ، وال سيما مع عألا حتسر التنسيق ور  يصرّ 

 ئمالالة عألالالا ااالالدوىريع القاأن تسالالاعد العالالراق يف وضالالع منه يالالة لتحديالالد أولالالوايت املشالالا يكالالن لألالالوالايت املتحالالدة أيءالالا  
إدارة األعمالالالال و يالالالة لبالالالدى أّن تبسالالاليط اخلطالالالوات القانون عالالالن األهالالالداف االسالالالتاتي ية األخالالالرى. كمالالالا االرتصالالالادية فءالالالم  

توسالع ة حنالو متكالر الوىل دامسأاملس ولر الذين يبتّزون الشركات احملألية سوف تكون خطوات  اتدة ًاسبةإالت ارية و 
ة شالالاريع الصالالالعري ملشالالاريع واملاالئتمالالانت املتادالالة ألصالالالحاب ا إىلان االفتقالالار  ،ذلالالال  إىل ابإضالالافةيف القطالالا  اخلالالا . 

مالالانت دعم تالالوفر االئتتالالوليالالة أن واملتوسالالطة دالالول دون النمالالو  يكالالن لألالالوالايت املتحالالدة وشالالركائها وامل سسالالات املاليالالة الد
يكالالون  نأويكالالن أيءالالا  عالالن طريالالق اإذن وتالالوفري جالالزى مالالن مسالالاعدهتا كائتمالالان لألمشالالاريع الصالالعرية واملتوسالالطة احل الالم.

 االستلمار الدو  يف العراق كبريا . 

وذلالال  مالالن  ، الاليون اخلأليايت املتحالالدة أن تشالالّ ع التعالالاون االرتصالالادي والالر العالالراق ودول جمألالالس التعالالابالالأ عألالالا الالالوال
ديدر راى   مع رئيس الوز د لمجتما وعدا إىلخمل اغتنا  الفرصة اليت أاتدتها الزايرة األخرية لوزير اخلارجية السعودي 

 30 تبألالالهن ريمتهالالا ّدا  الالاليتصالالالعبالالادي والقيالالادة العراريالالة. وعألالالا الالالوالايت املتحالالدة أن تسالالهل إعالالادة هيكألالالة ديالالون عهالالد 
 ا هيكألالة والرنمءلعالراق عألالعالن مسالاعدة ا املمألكالة العرويالة السالعودية عألالا شالروس ندي ابريالس، فءالم   إىلمأليار دوالر 

 ر املوصالل. يتعالروعالد حتريال ي الي يف مشالاريع البنيالة التحتيالةاخلألو مقايءة الديون من أجل تش يع االسالتلمار السالعودي 
تواصالل  راق. وينبعي أنار يف العاملهتمة ابالستلم الشركاتيءا  عألا الوالايت املتحدة وذل املزيد من ااهد لتش يع أ

مالالع  د التنالالافسكيالالة عنالالري متكالالر وي الالة اسالالتلمارية مالالع تكالالاف  الفالالر  مالالن أجالالل عالالد  اإضالالرار ابلشالالركات األم العمالالل عألالالا
 املستلمرين األجانأ اآلخرين يف السوق العرارية. 

احلالد مالن املعاشالات التقاعديالة السالخية لألعايالة بالأ القطالا  اخلالا   إىل نتقالاللمأجل حتفيز موففي القطا  العالا   من
الالاليت يقالالدمها القطالالا  العالالا ، واسالالتخدا  املالالوارد الالاليت يالالتم توفريهالالا مالالن أجالالل إطالالمق نظالالا  لألمعاشالالات التقاعديالالة يكالالون 
مفتودالا  ملالالوففي القطالا  اخلالالا . إن حتقيالالق التالوازن والالر الفوائالد املتادالالة لألعالالامألر يف القطالاعر العالالا  واخلالا  أمالالر ابلالالهن 

مالالدى احليالالاة ملالالن  ماليالالا   ضالالمان   األمهيالالة لألحالالد مالالن العالالأى اهلائالالل الالالذي يألقيالاله القطالالا  العالالا  املتءالالخم الالالذي يعتالالرب داليالالا  
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ة أن تقالالو  وتنفيالالذ اخلطالالوات الالاليت تشالال ع العالالامألر يف القطالالا  العالالا  عألالالا يعمألالالون فيالاله. كمالالا بالالأ عألالالا احلكومالالة العراريالال
 . دما  املءي ررب 

ازدهالار  نحتالول دو  هات السالوق الءالخمة الاليتإن التصدي لألفساد املتسخ أمر صعأ ولكنه ضالروري لألحالد مالن تشالوّ 
 ، شالرو  يف النظالا املأ غالريكن لألشراكة مع شركات التكنولوجيا أن تقد  طريقة لتقأليل فر  الكسوي ارتصاد متوازن

رة ت احليويالة مبالادالبطارالا كانت شراكة احلكومة العرارية مع شركة خاصة لدفع موففي القطا  العا  مالن خالمل نظالا و 
تنفيالذها وشالكل  أ أن يالتمنجحة تقألل من الءعف جتا  الفساد من نظا  الدفع القائم عألا النقد الساوق، ولكالن بال

 أ واامالارب ممالالايل الءالرائالالدخل يتطألالالأ مالن احلكومالة العراريالالة تطبيالق نظالا  حتصالال. كمالا أن تنويالالع مصالادر أكلالر والوال  
 إجراى دفيءات آلية يكن أن تساعد وشكل كبري يف هذ  العمألية.  إىلي دي 

عظاليم  از وتعمالل عألالا تنفط والعالإعطالاى األولويالة لمسالتلمار يف رطالا  الال أن تواصل احلكومالة العراريالة من الءروري أيءا  
اد د األسالالام لمرتصالالاملالالوار   ات الالاليت تتعامالالل مالالع الشالالركات األجنبيالالة العامألالالة يف هالالذا القطالالا . وتالالوفر هالالذكفالالاىة امل سسالال

 التحّول عن االعتماد عألا النفط سيتطألأ توفيف النفط ونحو فعال.  ما أنك  العراري

ة أن كالالالن لألحكومالالالأكلالالالر سالالالهولة. كمالالالا ي األمالالالرالعقالالالود مالالالع شالالالركات الالالالنفط أن بعالالالل  عألالالالامالالالن شالالالّن إعالالالادة التفالالالاوض 
ذي مة يف الورت الالألا احلكو عتستفيد من االوتعاد عن اتفاريات اخلدمات الفنية اليت تفرض رسومات مرتفعة لألربميل 

نالأ التحتيالة مالن جا  البنيالةتكون فيه أسعار النفط منخفءة، واليت ال حتفز االسالتلمارات الفعالالة مالن ديالا الكألفالة يف
ة أمالالران هامالالالان مل سّسالالالاتيذلالالال  فالالإن اإسالالالرا  وعمأليالالات صالالالنع القالالرار وتعزيالالالز القالالدرات ا إىلإضالالافة شالالركات الالالالنفط. واب

 لألمحافظة عألا االستلمار الدو  وتنميه هذا القطا . 

، الشفاف  امل سّسايت أسواق رأم املال التوفيفتشّ ع صألة تطوير أسواق رأم املال. يكن تش يع العراق عألا موا
شالالركات ااديالالدة، رة والناضالال ة عألالالا دالالد سالالواى ورفالالع رأم املالالال والالالديون، وتسالالهل  سالاليس الوتسالالمح لألشالالركات املبكالال

زى كبالالري مالالن السالالكان االالالدوليالالة(، ودألالالق اللالالروة، وتسالالمح  جالالذب االسالالتلمارات األجنبيالالة )الالاليت تعالالزز والالدورها العمرالالاتو 
يف تطالالوير  دامسالالا   ذلالال ، يكالالن ألسالالواق رأم املالالال الوفيفيالالة أن تالال دي دورا   إىلملشالالاركة يف ازدهالالار الالالبمد. ابإضالالافة اب

اهلياكالالل األساسالالية احليويالالة ويف جهالالود إعالالادة اإعمالالار وعالالد احلالالرب. ويكالالن مالالنح الشالالركات غالالري املدرجالالة دالالوافز ضالالريبية 
لالة وإدراجهالا يف إدراجها يف سوق العراق لاوراق املالية. كما يكن خصخصة وعض الشالركات املمألوكالة مالن ربالل الدو 

يكالالالالن أيءالالالالا  زايدة تعزيالالالالز ااالالالالدارة االئتمانيالالالالة لسالالالالوق العالالالالراق لالالالالاوراق املاليالالالالة إذا مسالالالالح  ،ذلالالالال  إىل ابإضالالالالافةالبورصالالالالة. 
لألم سسالالات املاليالالة املعالالتف ،الالا دوليالالا ان تقالالو  والالدور أمنالالاى األوراق املاليالالة املدرجالالة يف البورصالالة. ومالالن املهالالم أن تسالالهل 

نظالا  مكافحالة غسالل  سالممةالعراق مع احلفا  عألالا  إىلت األجنبية حتويل األموال من و احلكومة العرارية عألا الشركا
كيالة. ري الالذي أنشالّ  البنال  املركالزي العرارالي مبسالاعدة تقنيالة مالن وزارة اخلزانالة األم اإرهالاباألموال وااالرائم املاليالة ومتويالل 
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ق واخلروج مناله، ومالا   يالتم التصالدي هلالذ  املسالّلة العرا إىلوهناب داليا  خريات طويألة يف حتويل مبالهن كبرية من املال 
 سيظل املستلمرون األجانأ متددين يف االستلمار يف العراق. 

عألالالالا  ءالالالعط وشالالالدةة مءالالالرّة لألحكومالالالة العراريالالالة مالالالن خالالالمل الكانالالالت الالالالوالايت املتحالالالدة دشالالالا مالالالن التسالالالبأ يف خّءالالال
لسنوات الاليت ية يف اكري ز السياسة األماإصمح االرتصادي خمل احلرب ضد داعش، لكن ستكون هناب فر  لتعزي

، صالالالالادية املباشالالالالرةدة االرتسالالالالتتبع حتريالالالالر األراضالالالالي العراريالالالالة الرئيسالالالالية. ويكالالالالن لألالالالالوالايت املتحالالالالدة أن تسالالالالتخد  املسالالالالاع
وب دان املالاحنر وونالالبألالمالن  وضمانت القروض، و ثريها مع صندوق النقد الدو  والبن  الدو ، وعمراهتا مالع عالدد

مح اهليكألالالي. داوري اإصالالالعرارالالي عألالالا تالال لمرتصالالاداسالالتمرار نقالالل الالالدعم  وذلالال  مالالن أجالاللالتنميالالة واملتعالالددة األطالالراف 
ه ال غالالت عنالاله نالالأال إأ هنالالاب ّنالالء أكلالالر صالالرامة لتصالالمح االرتصالالادي يف العالالراق وهالالو صالالعأ سياسالاليا يف املالالدى القريالالو 

 ستقرار عألا املدى البعيد.لءمان املمىة يف البمد ولءمان اال

 وائفالط شراكةتعزيز  -3
العراريالالة. يف  الدولالالة  الكبالالري عألالالاوسالالبأ السالالخط السالاليّن  متكالالن داعالالش مالالن االسالالتيمى عألالالا ثألالالا أراضالالي العالالراق جزئيالالا  

يت اللالالورة الالال ألالالا يالالدعلعراريالالة امالالن احلكومالالة  وا أيالالدي داعالالش شالالعر السالالّنة اّنالالم حتالالرر األاي  األوىل وعالالد سالالقوس املوصالالل يف
 ة من ضباس عسكرير ساوقر ووعلير ومن اجملموعات السنية املسألحة.يقودها السنّ 

د ن مالالن احلقالوق عنالاليش واحلرمالامعااالالة مفهالو  التهمالال إىلوهالالا  موجالودة فالالإّن احلكومالة العراريالالة حباجالة األ  هالذ ومالا زالالالت
 ترب كانالعالرارير مالن العالالسالنة ال ى مشالاوراتنا مالعيف العالراق. أثنالا اإرهالايبة إذا كانت تريد هزية دامسة لألتطالرف السنّ 

 وأ يطر عأليهالا داعالشساليضالي الاليت ى كالانوا يهروالون مالن األراسالواو لينا هي املخاوف األمنية. إأوىل املخاوف اليت نقألوها 
 لون إعالالالادة ونالالالاىنوا دالالالاو اكالالالذا  إدايرهالالالم، أو دالالالّ   إىلأو يف طريالالالق عالالالودهتم  ،ينتظالالالرون يف ويمالالالات النالالالازدر والالالم مالالالّوى

ن الالذخائر ومال ،ات ربأليالةيعيشون دالة خوف من االعتقال التعسفي والس ن، ومالن ًالاوالت انتقالا  ورر  همفدياهتم 
 ها داعش يف املنازل واملباين املدنية. غري املتف رة اليت زرع

ودالدات  -لشاليعية اعسالكرية لاشالبه  ة الذين التقينا ،م عالن رألقهالم إزاى صالعود القالواتورد أعرب العديد من أهل السنّ 
لبنيالالة التحتيالالة مالالن ا رانونيالالا   والالاليت أصالالبحت اآلن جالالزىا   إيالالرانخاصالالة تألالال  ااماعالالات املدعومالالة مالالن و  -احلشالالد الشالالعل 

ة( الالاليت نفالالذت االحتاديالال عسالالكرية )ووعالالض الشالالرطةالاألمنيالالة العراريالالة. وكانالالت هنالالاب دالالاالت مالالن القالالوات الشالاليعية شالالبه 
 نالازهلم. ووعالضّ أ ودالرق مالقانون، واليت رامت وتعالذيأ السالنة، واختطالافهم واوتالزازهم، وّنالعمأليات رتل خارج نطاق 

 إّن ودالالداتمالالان. وعالالد  األ مالالا بعالالل السالالنة يشالالعرون النظالالر عالالن النطالالاق احملالالدود هلالالذ  االنتهاكالالات فالالإن وجالالودهم غالبالالا  
 لوجالالود واملشالالاركةا وعألالالا. ملوصالالل( ستصالالبح أكلالالر أمهيالالة وعالالد حتريالالر اإيالالرانوعمرتهالالا ابلدولالالة العراريالالة )وكالالذل   احلشالالد
 .اتهذ  ااماعاحلد من نفوذ  إىلوشكل غري مباشر أول   الذين يسعون  اأن يدعم كيةري األم
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 أكلالر مالن شالكل إبالايبعسكرية، ووعءالها يتصالرف والعألا الرغم من وجود جمموعة واسعة من الوددات الشيعية شبه 
نسالالحاب مالالالن عسالالكرية لممجيالالع الودالالدات شالالبه الدفع العمالالل لالال ال أناّلاله بالالأ عألالالا الالالوالايت املتحالالدة مواصالالألةإغريهالالا، 

ة رالالوات البيشالالمرك م مالالن ربالاللدايرهالال إىلنالالع النالالازدون السالالنيون، يف وعالالض احلالالاالت، مالالن العالالودة املنالالاطق السالالنية. كمالالا يرب 
 هالادة دجماعمأليالة إعال اسالّهألو لي رريا  عالكردية، الذين ينظر إليهم عألا أّنم يقومون إبعادة هندسة األراضي املتناز  عأليها 

 يف املنطقة الكردية. 

 عنالالاله الطالالالرف عالالالرّب يألالالالأ واضالالالح طإّن أفءالالالل مالالالدير لامالالالن احملألالالالي هالالالي الشالالالرطة احملأليالالالة املعينالالالة يف املنالالالاطق احملأليالالالة، وهالالالذا 
الحتادية راري والشرطة اايش العاالسياسي السين كما تعرّب عنه األرألّيات الطائفية. ومن خمل تعزيز االدتاف وردرة 

ا األمالالالن االعتمالالاد عألالال ىلإ حتتالالاج لألالالوالايت املتحالالدة أن تءالالالمن أن الدولالالة العراريالالة واجملتمعالالات احملأليالالالة ال واحملأليالالة يكالالن
قءالائية مبالا إجالراىات الداجالة مألحالة إصالمح ا هنالاب أيءالا   ،ذلال  إىل ابإضافة. احلشد الشعلالذي توفر  وددات 

ملالالن يالالدعمون  الرمسيالالة قالالوائم الرمسيالالة وغالالرييتعألالالق ابدت الالاز عناصالالر مالالن داعالالش. ورالالد دالالدث دالال  اآلن انتشالالار خطالالري لأل
ملشالتبه ائمهالا اخلاصالة ابومية وقو والكيانت القبألية والوكاالت احلك تتنظيم داعش. ويف وعض املناطق، حتتفن امليأليشيا

ال التعسالالفي أو ر االعتقالالطالالخلاآلالف مالالن الالالذين دتمالالل أن يكونالالوا أوالالرايى  عالالّرضوإن وجالالود ملالالل هالالذ  القالالوائم ي ،فالاليهم
 ضون عوائألهم والعمرات األخرى لألخطر. كما رد يعرّ   ،د  القتلالس ن أو 

ا يف لاليت بالأ تّوفرهالااألدلة  يكن لألم تمع الدو  أن يعمل مع احلكومة العرارية عألا وضع معايري صارمة رائمة عألا
ًاولالالة فالالرض  ا احلكومالالةبالالأ عألالالو أو والالدعمهم لتنظالاليم داعالالش.  ابنتمالالائهماألفالالراد ليالالتم إدراجهالالم يف رائمالالة مالالن يشالالتبه 

 ودريقة يف مجيع وكاالهتا.  متناسقةو استخدا  رائمة موددة 

تم فيالاله تالالكالالن أن ري مكالالان يإنشالالاى نظالالم رءالالائية يف املنالالاطق احملالالررة يف أسالالر  ورالالت ممكالالن، وتالالوف مالالن املهالالم أيءالالا  كالالذل  
ألالا تعويءالات حلصالول عاااي مالن ًاسبة مرتكل اارائم أثناى دكالم تنظاليم داعالش. وعنالد االرتءالاى بالأ متكالر الءالح
ر عالامي ئي يف العالراق والا  القءالامن الدولة العرارية. مما ي سف له أن الكلالري مالن العمالل اايالد الالذي أجنالز لتعزيالز النظال

والالة يف دمات املطألو كلالالريا  مالالن أجالالل أن تألالالّل د الالم اخلالال  قاطعالالاتدارات املد إوجتهالال .تراجالالع فيالاله دصالالل 2011و  2003
نالع الءالحااي مالن مأن يالتم  يكالن خمل توفري خدمات رءائية فعالالة عألالا املسالتوى احملألالي منو مردألة ما وعد التحرير. 

ل لألوصالالو  ا  فرصال ةسالالنّ عطالاى الإ إنّ يأليشالاليات مالن أجالل حتقيالالق العدالالة. امل إىلمواصالألة اهل مالات االنتقاميالالة أو مالن الأل الوى 
ن ل انعالالالالدا  األمالالالالالقائمالالالالة دالالالالو اتصالالالالّوراهتم فءالالالل طريقالالالالة ملعااالالالالة أونالالالالاى وتحّقالالالالق العدالالالالالة هالالالالو  أمالالالالم   إعطالالالالائهم العدالالالالة إىل

ه ينطبالق األمالر نفسالو الدولالة  يف العالراق و ويكالن أن يسالاعد ذلال  عألالا إصالمح العمرالة والر اجملتمالع الساليّن  ،واالضطهاد
 داعش.ريها من اجملتمعات اليت  ثرت وعألا األرأليات الدينية واإثنية وغ
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 الستقرار واملصاحلة وإعادة اإلعمار -4
يالل نتالاج جإخطالر  إىل سالي ديلال  ناطق احملالررة مالدمرة وفقالرية وعالد احلالرب لألاليت شربالّنت هلزيالة داعالش فالإّن ذإذا وقيت امل 

رو  ارتصاداي   ر، بالأ أن يعألا أرل تقد .اإرهايبمن العرارير الذين سيظألون نتي ة ذل  عرضة لألتطرف  مهمش ًو
  ش. وأكلالر مالن ذلالت دكالم داعالاليت كانت تالربقحّد  حتتكون اخلدمات املقّدمة يف اجملتمعات احملررة مبستوى اخلدمات 

  .وجود مستقبل هلا يف وألدها إىلتطم ن بأ أن يعاد األمل لألم تمعات احملألية وبأ أن 

الدوليالة  آلن عألالا ااهالودامنالت دال  إّن املطالأ املسالتع ألة إزالالة األلعالا  وإعالادة ونالاى البنيالة التحتيالة األساسالية رالد هي
لت لفالالوري. ورالالد وربالالذالسالالتقرار ادالالد كبالالري مالالن خالالمل مرفالالق التمويالالل التالالاوع لامالالم املتحالالدة لتحقيالالق ا إىلالالاليت   تنسالاليقها 

ألالا ايت املتحالدة عضالتها الالوالدد كبري الءالعوس الاليت فر  إىلجهود كلرية نجحة يف حتقيق االستقرار الفوري، ساعدهتا 
د يف عمالالال الالاليت  تزيالالعالالات لاتشالال يع الترب  البألالالدان الشالالريكة لألمسالالامهة ابملالالوارد. وينبعالالي لألالالوالايت املتحالالدة أن تواصالالل

 وشكٍل مباشر.  ات نقديةتربع إىلاستقرار العراق وأن تستفيد من تكليف جهودها لءمان حتويل التربعات املعألنة 

ر املوسالالالع. حتقيالالالق االسالالالتقرا لألتمويالالالل مالالالن أجالالالل ، افتالالالتح والالالرنمء األمالالالم املتحالالالدة اإتالالالائي مرفقالالالا  2016أوريل يف نيسالالالان/
 تسالتطيع والدورها عامة اليتالستشفيات املامعات و اامجع األموال إعادة وناى م سسات ك هوواهلدف من هذ  اآللية 

عالالن  عالالة، فءالالم  ى والزرااالسالالتلمار يف الكهالالراب إىلابإضالالافة  ،أن تالالوفر فالالر  عمالالل وخالالدمات آلالف السالالكان احملأليالالر
، وذكالرت دالدٍّ كبالري إىلن ذ  دال  اآلهالمهألالت آليالة التمويالل أرب يطالة ،الا. ورالد ررة واملنالاطق احملإعادة الالرواوط والر املالدن احملال

. $مأليالون 300عألالا  زال مقتصالرا   مالا 2017تائي هلا أن التمويل املطألالوب لتعزيالز االسالتقرار يف إاألمم املتحدة يف تقرير 
نبعالي ي -سالتقرار الفالورييف حتقيالق اال تي ة مطالأ اإغاثة اإنسانية وااهود املنصّبهن-عألا الرغم من أّن هناب أزمة و 

مالار عألالا املالدى ادة اإععألا إدارة ترامالأ أن تالدرب أن هنالاب داجالة لألتعالاون مالع شالركائها مالن أجالل االسالتلمار يف إعال
ص التالالورس يف خيالالملتحالالدة مبالالا والطويالالل يف العالالراق. هنالالاب تالالردد منطقالالي ومفهالالو  يف وكالالاالت دكومالالة الالالوالايت ااملتوسالالط 

 ة وكلالري مالن ديالاكلالر فعاليالأمالرّة أخالرى  مالع ذلال ، فالإن االسالتلمار يف إعالادة اإعمالار  الباهظالة أعباى إعالادة اإعمالار
 التكألفة من االخنراس يف تدّخل عسكري ضد التطرف. 

ات الاليت عمالار يف السالنو إعالادة اإو إّن الوالايت املتحدة تتمتالع وفرصالة لألالتعألم مالن جتروتهالا يف عمأليالات حتقيالق االسالتقرار 
دة أن تعمالل الايت املتحاليكالن لألالو و لتا  فإّنا تستطيع أن تعزز فعالية مشاركتها وسالبأ ذلال . ، واب2003تألت عا  

 مع البألدان الشريكة واألمم املتحدة لألحد من تكألفة مسامهتها اخلاصة. 

، يقالالّد  2013 مالالارم/إّن التقريالالر النهالالائي الالالذي صالالدر عالالن احملقالالق العالالا  اخلالالا  مبشالالرو  إعالالادة إعمالالار العالالراق يف آذار
واألكلالر راوأليالة لألتحقيالق  أن متاوعة املشاريع األصعر د مالا   وة ،ذا الصدد. أدد هذ  الدروم هالدروم املهمّ  وعض

تزيد يف أرجحية حتقق نتائء املشرو  وتقأّلل من ادتمال هدر املوارد نتي ة اعمال الفساد. وهذا ال يعين أن املشالاريع 
ول املقصود هنا أناّله ينبعالي تقساليم مرادالل هالذ  املشالاريع  هاؤ جراإاى نظا  الصرف الصحي لن يتم الكبرية ملل إعادة ون
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تعيالر رراوالة رويالة عألالا  أجزاى أصعر وراوألة لألقيام أكلر حبيا يكن تتبعها وإدارهتا وشكل أفءل. من املهم أيءالا   إىل
ان التمويالل القاليم مالن خالمل الفسالاد أو مالن مجيع مبادرات مشرو  حتقيق االستقرار وإعادة اإعمار لءالمان عالد  فقالد

 خمل عد  الكفاىة. 

ا  هالالة اإعمالالار أمالالر اريع إعالالادأن إشالالراب أصالالحاب املصالالألحة مالالن العالالرارير احملأليالالر يف مجيالالع مشالال إىل يشالالري التقريالالر أيءالالا  
مهم هلالا. مرد اسالتيها مب افن عألداحملألي أن  لءمان تألبية هذ  املبادرات لمدتياجات احملألية، وأنه ينبعي عألا اجملتمع

 الى هالأليالة، وأن عألالا ًملهالارات اوهذا يعين أنه ال ينبعي استخدا  املتعاردين غالري العالرارير إال عنالد وجالود ف الوات يف 
عالادة إلالزمين ملشالاريع اااالدول  متديالد إىلاملقاولر تدريأ نظالرائهم احملأليالر عألالا تالو  هالذ  املهالا . ودال  لالو أدى ذلال  

 طويل. ع عألا املدى الا اجملتملتب  ثري إبايب عأل لر استدامة، وابلتا  أكلر ادتماال  اإعمار فإنه سي عألها أك

 ها الالدولير أنة وشالركائينبعي عألا الوالايت املتحالد سأ اليت حتققت ضد داعش وشكل أفءلدّ  يتم  مر املكا 
احلكالالم  دولالة اإسالمميةتنظاليم ال اسالتعللقالد وا اسالتلمارات أكالرب يف مبالادرات املصالاحلة احملأليالة والوطنيالالة يف العالراق. يوففال

 لالزايدة اتي ياتسالعت اسالت و  ،الءعيف، واالنقسامات اجملتمعية، والصراعات احملألية من أجل إدراز تقد  يف األراضالي
عءالالهم ا ااالالريان ضالالد ودّولالالو  همل واجملتمعالالات احملأليالالة يف جالالرائمتقسالاليم اجملتمالالع العرارالالي. ومالالن خالالمل تالالورس أفالالراد القبائالال

 دايرهالم وتال دي ىلإدة امالان متنالع النالازدر مالن العالو  العنالف االنتقالامي يف وعالض املنالاطقدألقالة مالن  إىلفعالوا الالبعض، ود
 تلبيط االستقرار وإعادة  هيل املناطق احملررة.  إىل

جحالة ذج نوهنالاب تالا السالتقراراإن املصاحلة احملألية وهتي ة الظروف لألتعايش السألمي أمران أساسيان يف مشرو  حتقيالق 
غريهالالا مالالن ريالالت ويلالالرب و دالالوارات ًأليالالة جتالالري يف تكدعالالم معهالالد الالالوالايت املتحالالدة لألسالالم   ذا الصالالدد. كمالالا أنّ يف هالال

أ تصالالالعيد هالالالذ  . وبالالاليالالالا  املنالالالاطق احملالالالررة الالالاليت خفءالالالت التالالالوترات الطائفيالالالة وسالالالهألت عالالالودة اآلالف مالالالن املشالالالردين داخأل
 ااهود يف مجيع املناطق احملررة. 

 حتديالالد الوسالالائل ي عمألالاله مالالنفمالالن األسالالهل وكلالالري أن نالالذكر مالالا ينبعالال ،مالالن هالالذا القبيالالليف تقالالارير  وكمالالا هالالو احلالالال دائمالالا  
 )القالالالوة ااويالالالة ظالالاليم داعالالالش. ووفءالالالل املسالالالامهات العسالالالكرية األمريكيالالالة يف جهالالالود مكافحالالالة تناملألموسالالالة إجنازهالالالا فعأليالالالا  

ال تشارب يف ألّنا ال تز  ،يهن يبت عألالعرارير يكن أ لدى ا  بري ك  (، فإن لألوالايت املتحدة نفوذا  األسألحةواملستشارين و 
ول حتقيالق جالدا إىل فالوذ سالعيا  دعم روات األمن العرارية يف أعقاب هزيالة داعالش كمالا هالو موضالح أدن . ووعيالة زايدة الن
واضالالعة متن تقالالد  مبالالهن ملتحالدة أاألعمالال االرتصالادية واإداريالالة الاليت تتسالالم والنفس القالدر مالالن األمهيالة، ينبعالالي لألالوالايت ا

ألكلالر اضالد العناصالر  ا  ادي نفالوذمن املساعدة االرتصالادية املباشالرة. وهالذا مالن شالّنه أن يعطالي رئاليس الالوزراى العبال نسبيا  
 لتعالالاون اخلألي الالياول جمألالالس الالالوالايت املتحالالدة. كمالالا أنالاله يءالالعط عألالالا األوروويالالر ود نفالالوذ قالالوي، ويراديكاليالالة داخأليالالا  

 من الدعم واملساعدة.وغريها من الدول ،دف احلصول عألا املزيد 
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 تعزيز قوات األمن العراقيةاا: خامس
مالن  لشعل املدعومةاصر احلشد تطوير روى أمنية عرارية روية ورادرة ومهنية أن ينع عنا من شّنعألا املدى الطويل، 

 لصألبة. ايّكن الدولة من التفّرد وشرعية استخدا  القوة و من توسيع نفوذها يف العراق  إيران

 على بعثة التدريب وتقدمي املشورةاحلفاظ  -1
ة لالوالايت املتحالدأن تبقالا ا عن رغبالة رويالة يف أعرب ،السنة واالكرادو  من الشيعة ،هوإّن كل مس ول سياسي اجتمعنا 

 اضالي مالن داعالش لالنادة األر وروات التحالف يف العراق وعد حترير األراضي العرارية مالن داعالش. وهالم يالدركون أن اسالتع
 لتقأليالالدي، والالالذياالتمالالرد  وضالالع جديالالد مالالن إىليعالالين هزيالالة هالالذ  ااماعالالة، وأّن ذلالال  يعالالين ابألدالالرى أّّنالالم انتقألالالوا فقالالط 

 مدرب تالدريبا  جيش رادر و  هم يعتقدون أن وجود ،ذل  إىل ابإضافةوهم كية مطألووة خمله. ري عدة األمستظل املسا
 . اإرهايبهو أمر ضروري ملنع جتدد العنف  مناسبا   جتهيزا   وجمهزا   مناسبا  

ت مكافحة ن تدريأ رواذل  سنوات م يفالعراق، مبا  يفكية ري جهود التدريأ االم يفورد حتققت وعض الن ادات 
سالالفرت ااهالالود داعالالش. وأ اسالالتلنائيا  عألالالا اخلطالالوس األماميالالة ضالالد ىالعالالراق. ورالالد أّدت هالالذ  الودالالدات أدا يف اإرهالالاب

عالالن رغبالالتهم يف  لعراريالالونالتدريبيالالة الالاليت والالذلت خالالمل احلالالرب ضالالد داعالالش عالالن نتالالائء إباويالالة. خالالمل منارشالالاتنا أعالالرب ا
 رارالي عألالا املالدىاااليش الع يكالن أن تسالاعد يف تعزيالز رالدرة مع وجالود عمرالة تالدريأ مسالتمرةا  البناى عألا الزخم احل

 البعيد. 

يف  سالالتلمار الكبالالريأن اال أصالالبح واضالالحا   رالالدكيالالة يف العالالراق، خاصالالة و ري كالالان هنالالاب انتقالالاد متكالالرر لأل هالالود التدريبيالالة األم
فا  عن الالبمد ضالد داعالش ة رادرة عألا الدفشل يف إنتاج رو  2003تدريأ اايش العراري يف السنوات اليت تألت عا  

رارالالالي عنالالالدما ة ااالالاليش العأن رئالالاليس الالالالوزراى السالالالاوق املالالالالكي اسالالالتخّف مبهنيالالال إىل. مالالالن املهالالالم أن نألتفالالالت 2014يف عالالالا  
ه ( مالن االدالزاب. كمالا أناّل، وأوالدل اانالراالت املتخصّصالر وعناصالر )عالادّير2011انسحبت الوالايت املتحالدة يف عالا  

الالرة رطالالع سألسالالألة القيالالاد الالالة عالالد  دع انتشالالار ضالالباس مالالن املسالالتوى املتوسالالط. ومالال إىلات مالالن خالالمل إصالالدار أوامالالر مباش 
تمل أن يكون رئيس الوزراى امل 2011االستقرار يف الشرق األوسط يف عا   ي الكي رد خاف من أن يال دّ وما وعد ، درب

مصالر وتركيالا،  عأليالا  يففدصالألت  . ويف أعقاب االنقمابت العسكرية الاليتتقويءه سياسيا   إىلوجود جيش عراري روي 
ينبعالالي أيءالالا  و حلكومالالة. الكالالن يف الورالالت نفسالاله خاضالالعا  لسالاليطرة  بالالأ إعالالادة ونالالاى ااالاليش العرارالالي حبيالالا يكالالون فعالالاال  

عالالأ ونتي الالة أو التم وضالالع ضالالمانت ملنالالع القالالادة املالالدنير مالالن اسالالتخدا  ااالاليش القالالوي لتخويالالف اخلصالالو  السياسالالير
 االنتخاابت. 

 -إوعالالالاد أجالالالزاى كبالالالرية مالالالن السالالالكان السالالالنة يف العالالالراق. وعنالالالدها  إىلكمالالالا أن سياسالالالات رئالالاليس الالالالوزراى السالالالاوقة أدت 
وجالالد ااالاليش العرارالالي نفسالاله أمالالا  مشالالهد مالالن التهديالالدات صالالعأ  -ابالرالالتان مالالع احلالالرب األهأليالالة املتصالالاعدة يف سالالوراي 
عألالا جهالود مكافحالة التمالرد، يف دالر شالنت وشالكل كبالري  األمريكيالةلألعاية. عموة عألا ذلال ، ركالزت جهالود التالدريأ 
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 دد ما. ورد أطألع التالدريأ األخالري رالوات العالراق عألالا مهالارات جديالدة مصالممة خصيصالا   إىل تقأليداي   داعش ه وما  
لألظروف اخلاصة اليت تواجهها يف الكفاح من أجل استعادة األراضي من داعش والتحدايت اليت تواجههالا يف املنالاطق 

 جنأ مع الالدعم واملسالاعدة املسالتمرين مالن ربالل الالوالايت املتحالدة، دامسالا   إىلهذا التدريأ، جنبا احملررة م خرا . وكان 
مباشالرة يف القتالال. ولكالن هالذا الن الاح بالأ أن خيتالتم وبالدى احلكالم الشالرعي  األمريكيةهلزية داعش دون إشراب القوات 

املتحالدة مالن العالراق وعالد هزيالة  الايتلألالو انسالحاب آخالر ف الائي  عألمالا  ان دصالولالذي تدعمه رالوات أمنيالة مقتالدرة. 
 . جمّددا  أهألية السبيل لألدخول يف درب  يهدداعش سوف 

يأ اريالة ان التالالدر حلكومالالة العر العالالراق وعألالا طمّنالة ا يففهالار عزمهالا عألالالا مواصالألة املشالاركة إدارة ترامالالأ إ عألالا ويتعالّر 
ألالالا مسالالتوى ا  ابحملافظالالة ع. إن االلتالالز ألمريكيالالةا-املسالالتمر وتقالالدا املشالالورة وجتهيالالز البعلالالة سالاليبقا مركالالز العمرالالات العراريالالة

 راقتحالالدة يف العالالالايت املدألفالالاى الالالو  إىلالقالوات يف العالالراق مبالالا يتناسالالأ مالالع مهمالالة تالالدريأ طويألالالة األمالالد سريسالالل رسالالالة 
 يالرانإس ضالد ير لألتحالوّ  العالرارمءموّنا أن الوالايت املتّحدة لن تتخألا عن العراق. كمالا أناّله ساليعطي اللقالة لألسياسالير

يالالة، والن الالاح أليالالة تدربمالالن خالالمل العمالالل مالالع الالالوالايت املتحالالدة. إن عمأليالالة حتويالالل ااالاليش العرارالالي بالالأ أن تكالالون عم
 ملدى القصري. رد عألا ااملوا ضخألوىل ال عن وذل ااهد يف عن االتساق واملداومة ابلدرجة ا ا  سوف يكون نجت

لتشالالالالعيألي يف املسالالالالتوى كيالالالالر عألالالالالا اري إّن مهّمالالالالات التالالالالدريأ وتقالالالالدا املشالالالالورة بالالالالأ أن تتءالالالالّمن دمالالالالء املستشالالالالارين األم
شالارين ة سالتمّكن املستاألفءالألي هالذ املنالاطق املتقألبالة. و الوددات الرئيسالية عالرب جمموعالة واسالعة مالن املوارالع، مبالا يف ذلال  

وضالع االستخبارية و  ملعألوماتااألمريكير من تقييم ادتياجات الألواى من املعدات، وستتيح الفرصة لألتدريأ عألا مجع 
  لعمل عألا منعه.لفاسد وااالستاتي يات واالستهداف. كما أنه سيتيح لألمستشارين فرصة رصد السألوب املسيى أو ا

ية عمأليالالة التسالالو  -تكة عمالالل املشالالقالالة مباشالالرة إرامالالة وعلالالة تدريبيالالة مسالالتمرة وهالالي متديالالد واليالالة فررالالة الويكالالن أن تطبالالق طري
أجالل  هزية داعالش  مالن متتدّ   دة هيًدّ إن والية عمألية  احلل املتّصل  املتّصألة، إبذن من رئيس الوزراى العراري. 

اريالة يأ لألقالوات العر مر التالدر أليمالي . ويكالن أن يسالتمتكر احلكومالة مالن ادالاذ إجالراىات دكوميالة لالزايدة االسالتقرار اإر
لتعالالايف تالالدفع ارارالالي يف يف فالالل هالالذ  الواليالالة. كمالالا يكالالن أن يكالالون هنالالاب ترتيالالأ يالالنص عألالالا أنالاله مالالع والالدى االرتصالالاد الع

 احلكومة العرارية نسبة متزايدة من ااهد التدريل عألا سبيل امللال. 

احلكومالة العراريالة، بالأ عألالا الالوالايت املتحالدة أن تقالو  وتمديالد أن يتم تقاسم هذ  التكاليف وشكل وارعي مالع  إىلو 
واليالالة صالالندوق العالالراق لألتالالدريأ والت هيالالز وإوالالمر احلكومالالة العراريالالة اّنالالا مألتزمالالة وتعزيالالز املكاسالالأ الالاليت حتققالالت ضالالد 

ح الالوالايت م ملالل هالذا، وتقالدا املشالورة، مالن شالّنه أن يالنداعش، ووتحقيق االستقرار يف البمد. وإّن تالوفري تالدريأ راليّ 
يف تعزيالالالز اإصالالالمدات السياسالالالية احلامسالالالة لتحقيالالالق االسالالالتقرار يف الالالالبمد عألالالالا  لعالالالراق ينبعالالالي توفيفالالالهاملتحالالدة نفالالالوذا  يف ا

هو أن تءمن الوالايت املتحدة ريا  روات األمن العرارية وت نيد أعداد كافيالة  الطويل. واألهم يف الورت احلا  املدى
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بالأ أن يكالون هنالاب جهالد لالروط توساليع وعلالة التالدريأ مالع التقالد  يف السالادة  لال ة واألرأليات. وأوعالد مالن ذمن السنّ 
 السياسية.

 أتمني استدامة مشاركة الئتالف -2
وعألالا  لتعالاون األمالين.اولير يف يف العراق مشاركة الشركاى الالد األمريكيةكانت إددى السمات اإباوية لمستاتي ية 

فالالالإن  لتحالالالالفاوشالالالكل كبالالالري عألالالا  األمريكيالالةالتحالالالف الربيطانيالالالة و ، ديالالا هيمنالالالت رالالالوات 2011-2003عكالالس فالالالتة 
 .تعمل يف العراق اليو  العديد من دول الناتو وجمموعة العشرين

  نقالل الشالراكاتملسالاعدة يفاعألالا هالذا الالدعم الالدو  لألعالراق، مالع  احملافظالةبأ أن تكون األولويالة إدارة ترامالأ هالي 
 عدة رالالالوات األمالالالنهيالالالز ومسالالالاعالالالن املشالالالاركة يف العمأليالالالات احلركيالالالة حنالالالو التالالالدريأ االسالالالتخبارايت والتالالالدريأ والت  وعيالالالدا  

، لعمأليالالالات اخلاصالالالةار لقالالالوات العراريالالالة. ويكالالالن أن تشالالالمل النقالالالاس املركزيالالالة الرئيسالالالية لالالالدعم االئالالالتمف: التالالالدريأ املسالالالتم
والقالدرات  احلالدود، ، وتطالوير أمالناإرهالابة والتدريأ االسالتخبارايت مالع التكيالز وشالكل خالا  عألالا عمأليالات مكافحال

طة العراري والشر  رد لأل يشالألوجستية لدعم العمأليات يف األماكن غري اخلاضعة لألحكم، والتدريأ عألا مكافحة التم
 االحتادية. 

ة المج الالالر أزمالالال فعالالالتدرالالد وعألالالا وجالالاله اخلصالالالو ، ينبعالالي مواصالالالألة تشالالال يع املشالالالاركة األوروويالالة يف العالالالراق وتطويرهالالالا. و 
فقالالالة عألالالالا املوا إىل ،تحالالالدةمألكالالالة املالالالالدول األوروويالالالة الالالاللمث الكالالالربى فرنسالالالا وأملانيالالالا وامل ،ة يف أوروابيالالالاإرهاو مالالالات واهل

رئيسالير ن املسالامهر المالا اليالو  حتديد هزية داعش كّولوية دامسة يف السياسة اخلارجية. وتعالد املمألكالة املتحالدة وفرنسال
 اميالالالة الشالالالمالية،طالالالوس األمتسالالالأليح وتالالالدريأ البشالالالمركة الكرديالالالة عألالالالا اخليف احلمألالالالة ااويالالالة ضالالالد داعالالالش، وتقالالالو  أملانيالالالا و

 وتشارب إيطاليا وشكل كبري يف تدريأ الشرطة االحتادية العرارية. 

كاى ة مسالالال ولية الشالالالر مل زايدوينبعالالالي لألالالالوالايت املتحالالالدة أن تعالالالزز هالالالذا االلتالالالزا  ااديالالالد مبواصالالالألة دورهالالالا القيالالالادي مالالالن خالالال
كالالر سالالالألطات اق، مالالع متأن يقألالالل مالالن تكالالالاليف تالالدّخل الالالوالايت املتحالالدة يف العالالر األوروويالالر. ومالالن شالالّن هالالذا الالالنهء 

ع مالالالتعالالالددة األطالالالراف منيالالالة املاالحتالالالاد األورويب مالالالن التصالالالدي لألتهديالالالدات اخلطالالالرية ألمنهالالالا القالالالومي. كمالالالا أن الشالالالراكة األ
يالة روووالالدول األو  .كاليري ألماالعراق ستكون أرل دساسية من النادية السياسالية سالواى يف العالراق أو ابلنسالبة لأل مهالور 

لالاله  مالالا تتعالّرض لالالذي كلالريا  الالديها دريالالة أكالرب لألعمالالل يف العالراق دون التعالالّرض لأل الدل  2003غالري املشالالاركة يف غالزو عالالا  
الايت اق أن تقالو  الالو يف العالر  الوالايت املتحدة يف البمد. مع ذلال  يتطألالأ النشالر الفعالال لألمالوارد مالن الالدول الشالريكة

 املتحدة ودور ريادي يف توجيه هذا ااهد. 
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 أولوايت إضافية: األراضي املتنازع عليها، املخابرات، وزارة الداخلية -3
 لتالوترات عألالا طالالولامالاد إي هنالاب رءالية ذات أولويالة ابلنسالبة لألالوالايت املتحالدة وشالالركائها يف التحالالف يف العالراق وهال
ة جمتمعالالات األرأليالالردسالالتان و كاحلالالدود اانوويالالة حلكومالالة إرألالاليم كردسالالتان، ديالالا تطالالالأ احلكومالالة العراريالالة ودكومالالة إرألالاليم  

رضالالالة ركة فقالالالد كانالالالت عالبيشالالالم إىلطرة مالالالن رالالالوات األمالالن العراريالالالة احملأليالالة ابألراضالالالي. أمالالالا املنالالالاطق الالالاليت تنتقالالل فيهالالالا السالالالي
يالة نطالوي عألالا إمكاني الذي يالعنف احملأل إىلهل مات داعش، ويكن أن تتفارم التوترات العررية فيها  وسرعة وت دي 

 ة حنالوخنة املوجهطوس السايكن لمئتمف أن يقو  وتنظيم سألسألة من الأل ان واخلو . إشعال صرا  أهألي أوسع نطارا  
ي لف ،الالذ  األراضالالنالالأ التحالالاالقءالالاى السالالريع عألالالا العنالالف يف املنالالاطق املتنالالاز  عأليهالالا. كمالالا أن االهتمالالا  القالالوي مالالن جا
 ابجتيالاحرالي جديالد نالزا  عر  سيحفز عألا االعتدال ور روات البيشمركة وروات األمن العرارية، ويكالن أن ينالع نشالوب

رألالالاليم  أعألنالالالت دكومالالالة إ الالالاليت بالالالا  أن نمدالالالن أن مجيالالالع األراضالالالي تقري ا  املنالالالاطق العراريالالالة املتنالالالاز  عأليهالالالا. ومالالالن املهالالالم أيءالالال
إذا مالالا تركالالت و ة السالالنية. حتالالت السالاليطرة العرويالال خالالمل احلالالرب املناهءالالة لالالداعش كانالالت سالالاوقا  السالاليطرة عأليهالالا كردسالالتان 

ؤ  عالالش وخألفالالا ذلالال  دايفة، مبالالا يالالاإرهاودون دالالل يكالالن أن تسالالمح وعالالودة فهالالور ااماعالالات السالالنية  أليالالةالنزاعالالات احمل
 احملتمألر. 

دما نكسة شالديدة عنال لعرارية منعانت أجهزة املخاورات القد هناب أولوية اخرى وهي تعزيز ردرة املخاورات العرارية. 
ل اخالتاق الشالبكات كانالت تكالافح مالن أجال  ، ويف السالنوات الاليت تألالت ذلال 2011يف عالا   األمريكيةانسحبت القوات 

مأليالات اخالتاق ات إجالراى عالتالدريأ عألالا مهالار  إىلدتالاج ضالباس االسالتخبارات العراريالة و املتطرفة ومن أجالل تفكيكهالا 
يبنالالالوا مهالالالارات  ءالالاليفة، وأنالتعالالالاطف يف اجملتمعالالالات امل يشالالاليعوااملنظمالالالات املتطرفالالالة، كمالالالا بالالالأ أن  طويألالالالة األمالالالد داخالالالل

يالالدي يف التمالالالرد ه التقألوأسالالالألو  إىلاسالالتخباراتية. وسالالتزداد أمهيالالالة ذلالال  مالالالع تراجالالع داعالالش عالالالن مورفالاله احلالالالا  ومالالع عودتالاله 
ا ابلنسالبة ير أولويالة عأليال العالراراخلفي. ويلل منع اهل مات االنتحارية الواسعة النطاق الاليت يشالنها داعالش عألالا املالدنير

ألالالالا الالالالوالايت ع. ويتعالالالر يف هالالالذا اجملالالالال األمريكيالالالةلألم سسالالالة السياسالالالية يف العالالالراق، وسالالالتحظا وقبالالالول كبالالالري لألمسالالالاعدة 
لتمالرد افعالال ملواجهالة  تية وشالكلصة ملساعدة العرارير عألا اسالتخدا  املعألومالات االسالتخبارااملتحدة أن تنتهز هذ  الفر 

 اخلفي يف البمد. 

ارة منظمالة ن عألا هالذ  الالوز ية. هتيمهناب نقطة أخرية ذات أمهّية وهي عمرة الوالايت املتحدة مع وزارة الداخألية العرار
متكنالت د ور. إيرانيق مع اون الوثعل واليت هلا اتريخ طويل من التعيف وددات احلشد الش أساسيا   ودر اليت تعد العبا  

، وبالأ أن تتخالذ خطالوات 2011الوالايت املتحدة من تطوير عمرة عمل مع ودر أثناى وجودها يف العالراق ربالل عالا  
ن العراريالة. ومالة ن رالوات الشالرطعالاألكالرب يف العالراق وهالي مسال ولة هي الوزارة هذ  و لتعزيز شراكتها مع وزارة الداخألية. 

 يف حتقيق االستقرار.  رئيسيا   امل كد أّنا ستألعأ دورا  
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مالالع  تعميالالق عمراهتالالان تبالالدأ وووعالالد ادراب الالالوالايت املّتحالالدة أن هالالذ  العمأليالالة سالالتكون عمأليالالة دساسالالة وتدربيالالة ينبعالالي أ
أ رسالالم يدة تالالدر ومبسالالاع وزارة الداخأليالالة. رالالد يالالتم ذلالال  مالالن خالالمل تقالالدا الالالدعم إدارات الطالالأ الشالالرعي واملخالالاورات،

لشالالريكة يف ايع الالالدول . كمالالا يكالالن لألالالوالايت املتحالالدة تشالال اإرهالالاباالسالالت اوة لألطالالوارا يف اسالالتاتي يات مكافحالالة 
دساسالة  ، واداذ منالاطقيطاليوناالئتمف عألا القيا  ودور ريادي يف تدريأ الشرطة االحتادية العرارية، كما يفعل اإ

ائفتر يف عمرات ور الطعاية ابلنت أوجه القصور يف وزارة الداخألية ضارة لأللألعاية، مبا يف ذل  معامألة الس ناى. وكا
 يفقيالالق االسالالتقرار ي ية لتحالعالالراق، وبالالأ أن يكالالون العمالالل عألالالا تعزيالالز الكفالالاىة يف الالالوزارة جالالزىا مهمالالا مالالن أي اسالالتات

 العراق.
 

 التوسط بني بغداد وحكومة إقليم كردستانساا: ساد
دكومالة إرألاليم   سبأ شالعوروهناب نقص أساسي يف اللقة ودسن النية يف العمرة ور وعداد ودكومة إرأليم كردستان، 

كالن اسالتمرار لردسالتان. ككردستان اّنا ضحية لبعداد، ووسبأ اعتبالار وعالداد نفسالها مسالتعألة مالن ربالل دكومالة إرألاليم  
ملتحالالدة لالاليس والايت اتهم وال خيالالد  مصالالاحل الالالتالالدهور العمرالالة والالر وعالالداد ودكومالالة إرألالاليم كردسالالتان ليسالالت مالالن مصالالألح

د فالات والر األكالرارية لألخمهنالاب أمهيالة كبال مالع ذلال و هناب ش  يف أن معظم األكراد العرارير يريالدون دولالة مسالتقألة. 
ألا أن العمألية عخلمفات دول الكيفية ودول الزمن الذي ينبعي أن ددث ذل . وهناب إمجا  أكرب وكلري من هذ  ا

ت االرتصالالالادية  اجملالالالاالوطريقالالالة تكالالالون كردسالالالتان املسالالالتقألة فيهالالالا هلالالالا عمرالالالة وثيقالالالة مالالالع وعالالالداد، خاصالالالة يفبالالالأ أن تالالالدار 
 واألمنية. 

قألة نشالاى دولالة مسالتملرتبطالة إبامالد ملعااالة القءالااي ألمأليتر متداخألتر: وادالدة طويألالة اادتمال وجود ع إىليشري ذل  
ألالا عاملالدى القريالأ  عمأليالة يفوسالتكز هالذ  ال ،تنالاز  عأليهالاووضع كركوب وغريها من األراضالي امل ،والنفط ،ملل احلدود

راضالي ا اهلالدوى يف األواحلفالا  عألال وعد هزية داعشإدارة التحدايت الفورية ملل توزيع عائدات النفط والتعاون األمين 
ءها يعمل ، ووعا مر السنرشكألت وعداد ودكومة إرأليم كردستان عددا من الأل ان املشتكة عألورد املتناز  عأليها. 

 صال. وشكل أفءل من غريها. ورد أعألن كممها ابلفعل عزمهما عألا إنشاى اان ملنارشة االنف

مع  تقاسم العائداتفعالة ل ومن وجهة نظر ارتصادية، من املنطقي أن تقو  دكومة إرأليم كردستان إبعادة وناى صفقة
لالالدو  وكطريالالالق تلمار المسالال ركالالز روالالت نسالالبيا  وعالالداد. وستسالالتفيد وعالالداد مالالن االخنالالراس مالالع دكومالالة إرألالاليم كردسالالتان كم

 لألت ارة مع جريان العراق. 

ن . ومالالن الواضالالح أاألهأليالالة ، فالالإن األراضالالي املتنالالاز  عأليهالالا لالالديها القالالدرة عألالالا إعالالادة إشالالعال احلالالربوكمالالا ذكالالر سالالاوقا  
ة لت نالأ اطالمق تكون دامسالدل كامل هلذ  املسّلة هو ارالتاح طويالل األمالد. ويالد ان اخلطالوات الفوريالة سال إىلالتوصل 
 العراق.  يفهألية احلرب األ يفخرى أجولة 
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مالالن  رورة جالالزىا  كالالون ابلءالالتويف دالالر أن التسالالوية الكالالربى وشالالّن تقاسالالم اإيالالرادات واألراضالالي املتنالالاز  عأليهالالا بالالأ أن 
قيقهالالالا. ويكالالالن حتلالالاليت يكالالالن اأن تركالالالز ااهالالالود يف األجالالالل القريالالالأ عألالالالا تالالالداوري ونالالالاى اللقالالالة عمأليالالالة طويألالالالة األمالالالد، ينبعالالالي 

صالالالاعد أن تءالالمن عالالالد  ت ز  عأليهالالالالمتفارالالات األمنيالالالة املشالالتكة والالالر رالالوات األمالالالن العراريالالالة والبشالالمركة يف املنالالالاطق املتنالالا
ين يتواجالالالدون اعالالش الالالذدا  مالالع الصالالراعات احملأليالالة يكالالن أن تتحمالالل وعالالداد املزيالالد مالالن عالالالأى رعايالالة النالالازدر مالالن النالالز 

 خلارجيالالة لتحقيالالقلسياسالالة اوشالالكل كبالالري يف األراضالالي الكرديالالة. ويكالالن لبعالالداد ودكومالالة إرألالاليم كردسالالتان التنسالاليق وشالالّن ا
 نتائء أفءل. 

  ااهالود عألالا توجياله هالذلالوالايت املتحدة هي الطرف الوديالد الالذي يلالق واله كالل مالن وعالداد ودكومالة إرألاليم كردسالتان 
 تاتي ي لتشال يعوشالكل اسال أن تسالتخد  مسالاعدهتا املسالتمرة طويالل. ويكالن لألالوالايت املتحالدة أيءالا  املدى القصالري وال

ة م مشالاريع البنيالخالمل دعال يكنهالا أن تفعالل ذلال  مالن ،التعاون ور دكومة إرأليم كردستان ووعداد. عألالا سالبيل امللالال
مر والر ااالانبر، لألتعاون املسالت اد دوافزالتحتية املشتكة يف املناطق املتناز  عأليها اليت دد  االدتياجات احملألية. وإبب

 ت.يكن أن داوال جتاوز اإدارة املستمرة لازمات حنو دالة أكلر إنتاجية من العمرا

عالالالداد. ويكالالالن أرويالالالل وو الالالالوالايت املتحالالالدة وشالالالركائها االسالالالتمرار يف اسالالالتعادة صالالالفقة تقاسالالالم العائالالالدات والالالربالالالأ عألالالالا 
لتحالالالويمت قارنالالالة ابلألالالالوالايت املتحالالالدة أن تشالالال ع دكومالالالة إرألالالاليم كردسالالالتان عألالالالا دسالالالاب ريمالالالة الصالالالادرات املسالالالتقألة م

ملتنافسالة اياسالية الكرديالة زاب السعألالا األدال االحتادية وأن تنظر يف نو  التنازالت اليت ستكون مستعدة لقبوهلا. ويتعالّر 
 وعداد.  إىلموجه صياغة س ال وادد 

، 2016 سالالطس / آبورالالد أتالالرت جهالالود الوسالالاطة الالاليت رامالالت ،الالا الالالوالايت املتحالالدة وشالالكل ًالالدود لكالالن هالالا  يف أغ
للمثالالالة يف  ا قالالالول الالالالنفطداتفالالالاق مالالالع وعالالداد السالالالت ناف اإنتالالالاج مالالن  إىلعنالالدما توصالالالل احلالالالزب الالالديقراطي الكردسالالالتاين 

اللمثة  من دقول النفط اإنتاج شركة نفط الوالية احلكومية وتقاسم األرابح. أغألقت وعداد كركوب اليت تديرها داليا  
اسالاليون . وسالالاعد دوألوموعالالداد إىل، وعالالد أن فشالالألت دكومالالة إرألالاليم كردسالالتان يف حتويالالل اإيالالرادات 2016مالالارم آذار/يف 

يالالرادات مالالع تقسالاليم اإ مالالن احلقالالول، ألالالف ورميالالل يوميالالا   150ضالالخ دالالوا  أمريكيالون يف التوسالالط يف صالالفقة يسالالتّنف فيهالالا 
 وففررواتالالأ املالال دات لالالدفعابلتسالالاوي والالر وعالالداد ودكومالالة إرألالاليم كردسالالتان. كمالالا التالالز  ااانبالالان ابسالالتخدا  هالالذ  العائالال

اق مالع اتف ىلإالعراق  ن توصلأديا توجد دقول النفط هذ . ورد   تعديل هذ  الصفقة وعد  العمومير يف كركوب
لالالنفط الكرديالالة مصالايف ا إىلنتالالاج البالتول. اآلن، يالالتم نقالالل دصالة وعالالداد إخلفالض  /ووالال أصالدرة لألالالنفط /منظمالة الالالدول امل

ويلل  لنفط احلكومية.اكة تسويق خمل شر من من تصديرها  لتوفري الكهرابى يف الدرجة األوىل لألمواطنر احملألير ودال  
دكومالالة إرألالاليم   اوضالالات مالالعهالالذا التحالالرب خطالالوة إباويالالة وعمأليالالة مالالن جانالالأ وعالالداد ويكالالن أن يبشالالر ابخلالالري ملواصالالألة املف

 كردستان. 
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وض مبفاوضالالالات هالالالل فرصالالالة لألنإّن الطالالالاوع التكنالالالورراطي لالالالوزير الالالالنفط احلالالالا  يف وعالالالداد يكالالالن أن يلالالالفالالالذلالالال   إىلضالالالافة  إ
، ت احملالالكنالالورراطي شالالركة نفالالط اانالالوب، والتار الألعيالالل، الالالرئيس السالالاوق لأدىل جبالالورالالد وعالالداد. -ألالاليم كردسالالتاندكومالالة إر

يف ااهالالود  واي  ديالال ريكا  شالالوبيالالانت تصالالاحلية دالالول دكومالالة إرألالاليم كردسالالتان منالالذ تنصالاليبه كالالوزير لألالالنفط، ويكالالن أن يلبالالت 
ا ملنطقالة دريصالة عألالاأن  إىلتان ذل ، تشري الءعوس املالية يف إرألاليم كردسال إىلدل. ابإضافة  إىلالتوصل  إىلالرامية 
 اتفاق مع وعداد.  إىلالتوصل 

صالالالألة ح احملتمالالالل مبواا االنفتالالالا االسالالالتفادة مالالالن هالالالذ إىلوعألالالالا الالالالوالايت املتحالالالدة واالئالالالتمف املنخالالالرس يف العالالالراق أن يسالالالعيا 
ف وعالداد اعالت ا   التسالويةجح أن تتطألأ ملل هذاملر  دل توفيقي مستدا . ومن إىلالءعط عألا كم ااانبر لألتوصل 

قريالالر ان يف سالالعيها لتيم كردسالالتووارالالع اسالالتمرار صالالادرات الالالنفط الكرديالالة املسالالتقألة، وهالالو أمالالر ذو أمهيالالة رمزيالالة حلكومالالة إرألالال
 لوضالالع واعيالالا   دا  تبالالذل جهالال املصالالري. واسالالتعادة التحالالويمت املاليالالة مالالن وعالالداد رالالد تتطألالالأ مالالن دكومالالة إرألالاليم كردسالالتان أن

 املدى القصري.  يفها كشري  مساهم داخل الدولة العرارية، عألا األرل نفس

جمموعالالة  د. ويكالالن حتقيالالقيألالالة األمالالسالت ثر رالالدرة الطالالرفر يف إدارة املسالالائل القصالالرية األمالالد عألالالا كيفيالالة تنفيالالذ العمأليالالة الطو 
ون الءالروري أن يكال ومالن عايالة.ساليكون األمالر صالعبا  لألو لتعقيد ودساسية هذ  القءااي،  من النتائء املهمة. لكن نظرا  

 ن لاليس لألالوالايتألطة، ولكالكية متواصألة مع كالم الطالرفر. كمالا هالو احلالال يف مسالّلة نقالل السالري هناب وجود مشاركة أم
طالالراف ديلمالالا سالالاعدة األاملتحالالدة أن تتخالالذ مورفالالا مالالن أجالالل االسالالتقمل الكردسالالتاين أو ضالالد . عأليهالالا فقالالط أن تقالالو  مب

 هم.أمكن حتقيق األهداف اليت وضعوها انفس

 اخلالصة
لنصالالالر ي إعالالالمن اسالالاليكون مالالالن املعالالالر  يف الورالالالت الالالالذي يقالالالتب فيالالاله العالالالراق مالالالن وضالالالع دالالالد لسالالاليطرة داعالالالش عألالالالا الالالالبمد

 دية مالن خالمل تصالعابملواجهال أسالألو،ا القالدا إىل. إن داعش والدأت تعالود ابلفعالل واالنتقال. وسيكون هذا خطّ كارثيا  
سالالتتاح  لعالالراقاتحالالدة مالالن إذا انسالالحبت الالالوالايت املو اهل مالالات ااماعيالالة عألالالا أهالالداف مدنيالالة يف مجيالالع أحنالالاى العالالراق. 

ا يف رق األوسط، ورمبع أحناى الشيف مجيو يف العراق،  األمريكيةإعادة تدربية لقدرهتا عألا هتديد املصاحل فرصة لداعش 
واجالالالد روهتالالالا تحالالالدة عألالالالا تتطألالالالأ أن حتالالالافن الالالالوالايت امليوالالالداعش سالالالوف الالالالوالايت املتحالالالدة. إّن حتقيالالالق هزيالالالة دائمالالالة 

د ملتحالالدة أن تسالالاعوالايت اودوألوماسالالية رويالالة يف العالالراق. ومالالن خالالمل ذلالال  يكالالن لألالال ،واملسالالاعدة املسالالتدامة ،العسالالكرية
دوافع عااالالة الالالماريالالة مالالن ااالاليش العرارالالي عألالالا االسالالتمرار يف است صالالال عناصالالر داعالالش، ويكالالن أن متّكالالن احلكومالالة العر 

صالمح مالة العراريالة إهالود احلكو يف البمد. إن مفتالاح الن الاح الالدائم هالو دعالم مسالتمر ا اإرهايبالكامنة وراى التطرف 
 ها. ّن ها يف احلكم، وإعادة إضفاى الشرعية أما  مواطنيها، وحتقيق االستقرار يف ارتصاد

. االعتبالارمن العراق دون أخذ الظروف وعر  وعسكراي   لقد رأينا ما ددث عندما تنسحأ الوالايت املتحدة سياسيا  
 األمريكيالةوعداد واانالوب وينمالا اجتادالت داعالش الشالمال والعالرب. وكالان تركيالز اإدارة  إىلها ؤ ووكم إيرانانتقألت لقد 
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 بهسبّ ي   ،ضعف سياسي عميقعسكرية لداعش. لكن داعش هو عارض الساوقة ينصأ وشكل صار  عألا اهلزية ال
احلالية نفس سياسة إعمن االنتصار واالنسحاب وعالد هزيالة داعالش فسالوف نالرى  األمريكيةت اإدارة ه . وإذا انتهو

اخلبيلة عألالا العالراق، وعالودة داعالش  إيراننفس النتي ة: وداية جولة أخرى من احلرب األهألية يف العراق، وتقوية ربءة 
 ديدة ابهظة اللمن. ج سن د أنفسنا عندها يف درب ليها. وحلماية أمن الوطنإأو خأليفته 

. وسالالوف إرهالالاباّمن مالالن كيالالر يف مالالري إوقالالاى األم إىللقالالد عرضالالنا هنالالا عناصالالر اسالالتاتي ية لألعالالراق هتالالدف يف النهايالالة 
 ليف االسالتلمار.وعالض تكالا إىلضالافة إمع صرب اسالتاتي ي  طويم   ا  يتطألأ األمر من الوالايت املتحدة ودألفائها جهد

 ألمريكيالةادة القالوات دالرب مالرة أخالرى. وعالو  إىل ابذهالال نافلكّن هالذ  التكالاليف ليسالت سالوى جالزى وساليط مّمالا ساليكألّ 
أن أليهالا علألالوالايت املتحالدة متألالي  ربز هذ  النقطة. إن املصالاحل األمنيالة الوطنيالةت 2011العراق وعد معادرهتا يف عا   إىل

ممالا يعكالس  جريانه، سم  معوة يف إرامة عراق مستقل ومستقر ومزدهر  عراق يعيش تبذل رصارى جهدها لألمساعد
 ط.رق األوسعراق ييل وقوة لألتعاون الوثيق مع الوالايت املتحدة يف الش ،احلكم الشرعي والفعال
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 المالمح السياسية والعسكرية للصراع المقبل مع حزب هللا3

 20174، متوز 2، رقم 20األمن القومي اإلسرائيلي، تقدير اسرتاتيجي، العدد  هد دراساتعورون تريا، م دعون ساعارج

 
ج  النقاس ذ  املقالة تعا . هدزب هللا حتأليل ااوانأ العسكرية والسياسية لألصرا  القاد  معي العاية من هذ  املقالة ه

 :التاليةساسية األ
 

رعية وددود رات الوااالعتبا ذات طبيعة سياسية وإباوية أ  أنه وناى عألاألصرا  لحتديد اهداف هناب س ال دول  -
 ينبعي االكتفاى ابألهداف ذات الطبيعة العسكرية والسألبية. القوة

ميق التواجد يقة وتعالدر سألحةاألدزب هللا يف تو ردرة دد ما امليدان املعاصر:  إىلجديدة تشكل  ثمثة عناصر  -
 سوراي. إىلا ول روسي  ودخرانإيسوراي و و  ور لبنانواحلدود الرخوة ودزب هللا يف سوراي  انإير كل من العسكري ل

ري عألا وجودمها العسك ل تزايدن خمم  سرائيلال  إودزب هللا ل إيرانلتحدي املتزايد من ربل امليدان املعاصر يتسم اب -
زن هللا خلألق توا ودزب رانإيلة من الألبنانية يف ًاو  األرضعألا  ةالدريق األسألحةنتاج إالسورية والعمل عألا  األرض

العسكرية م  ابلنظ كبريا  تألحق ضررا   احلصول عألا القدرة لشن ضرابتول د  من أجل ،  سرائيلإ ستاتي ي مع إ
 وشكلهشة سرائيل . فإحلربا إىلد يقو رد الذي  تددرجرفع من ددة التصعيد املت   العمألياتواملدنية االسرائيألية. هذ

. هلذا بأ تهاعر مسادتطورة وصوذل  وألحا  ونيتها التحتية املتقدمة واملالدريقة  ألسألحةابه و  أما  استلنائي 
لتصنيع ة حتتية وني امةإر صوصا  ول دزب هللا عألا األسألحة الدريقة، وخيراى، كحص ا  ن حتدد خطوطأ  سرائيل إعألا 

)ملل سوراي  قدمة يفية مترانإيمستقبألي ألنظمة عسكرية  نشرأي  وكذل لصواريخ الدريقة عألا األرض الألبنانية، ا
لتصعيد دما  يف اررب  والتحءر لألمءي (،ض الدريقةأر -رضأريخ صواحبر،  -صواريخ وررض جو املتقدمة، أصواريخ 

 إدباس أي من هذ  احملاوالت.
ر ور مدى الءر  يو ريوجد تراوط  ،ودزب هللا   سرائيل إالسائد وونية القوة لكل من مين ابلتوافق مع املفهو  العم -

اإسرائيألي  ا اايش، وعأللءررمقاول هذا ا  سرائيل إن تدفعه أزب هللا واللمن الذي يكن حب يألحقن أالذي يكن 
 ستخبارات. وة واالى القأن يبين ردرات تتيح له أن يءعف هذا التاوط يف جمال املفاهيم العممنية، وونا

 
 

                                                           
 .عداد وترجمة زينب مروة، متدرجة في مديرية الدراسات اإلستراتيجيةإ3ّ

4 Gideon Sa’ar and Ron Tira، Political and Military Contours of the Next Conflict with Hezbollah ،INSS، Strategic 

Assessment، Volume 20، No. 2،  July 2017. 
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 يف مقابل السياق اخلاص ابلصراع املقبل: رئيسية التحليالت ال
و فيه الصرا  وه ذي بري  الايكن حتأليل معظم الصراعات العسكرية عألا مستوير: املستوى الرئيسي والسياق اخل

رفة ال يكن مع ليا  (. دا؟فية فرو ن دققوا؟ وحتت أأالقتال؟ ماذا داولون  أمن الذي يبد) ديناميكي ويتعري وسرعة
ف عن تعريات ريأ تكشاضي القامل إىلولكن نظرة لذا يكون التحأليل ًدودا . سياق الصرا  القاد  مع دزب هللا، 
و تكذل  و ،  سوراياورة عربد العتو روة دزب هللا وواسطة خطوس االمدا منها سريعة يف السياق مع ادتمال التصعيد

عادة إ إيرانهللا و  هود دزبج  عن ، نهي(درةلألسمح العا  ال بنية التحتيةمتءمنة الاألرض الألبنانية )ردرته عألا 
( ودألفائهما دزب هللاو  إيرانحملور )اعءاى الذاتية واارأة أل. كما  ثر السياق ابلتعريات يف اللقة يف سوراي امنشر رواهت

ت ابلتعريا السياق  ثر ماك.   ئيلاسرا  خرى معابابهة األٍل ادرجة انعمام روات احملور يف جبهات أخرى غري مب إىل
هألية يف ألب ااحلر  تنها انفمممور أمجألة  وسبأ، إيران، و دزب هللاو لنظا  العألوي، لكل من ايف الشرعية الدولية 

 .يراينسوراي والتطورات املتعألقة ابملشرو  النووي اإ
 لشيعةاستقل يلل مومن جهة أخرى فريق ، إيرانريق مفوض من فمن جهة  –تركيبة معقدة  وهللا تنظيم ذ إن دزب

 .بنانليف  صألحةمي ذ بريمساهم ككخرى  أ، ويف سيارات ال إيرانليبدو كذرا  يف لبنان. فهو يف وعض السيارات 
. كما ءبطناملري غتصعيد و الأ، فشل يف االتصاالت االستاتي ية أو ن ينشأ صرا  وسبأ سوى التقدير،أيكن 
 عريفهوري تلكن من الءر  –د ، حبيا ال يكن تنب ها وعيف سيارات وتألفة ومتميزةي ن ددث صرا  مستقبألأيكن 

 . يف الورت املناسأ
وناى عألا  بريدد ك ىلإ لسياقاذل  من  انطمرا   هدافلتحقيق األ لتنافسيستمر الفرراى يف اس ايزيف كل سياق متم
لسياق ألة مع اطيط احلمودعسكرية الستاتي ية اإو التخطيط السياسي  جتري ممىمة كل منن أذل  ال ود من 

  .سبقا (مط معدة قائي خلطالتفعيل التألو أولية العامة اداذ ررارات مرتكزة عألا التحأليمت األ)عوضا  عن 
 

 السياق املعاصر:
اوة ورت كتيف . اجهة  املو اندال السياق املتمايز يتعري وشكل مستمر، والتعرف عأليه هو من أكلر املها  أمهية عند

 أنه ليس واضحا   رغم ، لسرائيإ  املواجهة ور دزب هللا و ديناميكيات مسرح شكلثمث رءااي ترب هناب  هذا املقال
 ما إذا كانت ستحدد السياق املتمايز لألصرا  املقبل.

بأ ردرهتا وس دالتهدي من ا  ديدجمتل ل مستوى الدريقة اليت  األسألحةوناى دزب هللا ملنظومات من  :وىلالقءية األ
الدوالرات.  اراتمأليارة تسب أ خبساملدنية والعسكرية لفتة طويألة من الزمن، والم النظرب غمق وعض إو  ولعألا تعطيل 

هذا الرد غري  لكن مللو ، لدريقةواالفتاكة  األسألحةظمتها الدفاعية واهل ومية ملواجهة هتديد أن  سرائيل إتطور و 
بوق لألبنية مس غري ا  ضرر  حدثوهذا ما سي هدافهاأ إىلتصل سال تزال نسبة معينة من الصواريخ الدريقة  إذًكم، 

 من تاليت يا  البحر م حتألية منشةت وكذل ، نتاج العاز الطبيعيإو  الوطنية لألكهرابى )كاإدارة. التحتية اإسرائيألية
 .(نصف داجة اسرائيل من ميا  الشرب دوا 
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حبسأ  -  إسرائيل  متكنت ردو  ،عممنيا   دزب هللا عن طريق سوراي معقدة إىلألسألحة الدريقة اعمألية نقل إن 
اهل و  عألا  عن  ائيلسر  إ تنعمتالسائدة الألعبة يف فل رواعد و هذ  العمألية.  من فرض ريود عألا – جنلعم  األإا

ت كل عمألياتشو . اعدكون ذل  يلل نقءا  لتأل  القو   الدريقة األسألحة منشةت تصنيععألا  وخصوصا   لبنان
ير أد خط حتدي  يلسرائ إا ينبعي عأل لذل .  إسرائيل الألعبة عألا  رواعدتفرضها نقطة ضعف خطرية  التصنيع هذ 

 جاهزة لألتصعيد ن تكونأو ، نانيف لب امنع تصنيعهمع التشديد عألا  عألا ديازة أسألحة دريقة متعألق وقدرة دزب هللا
 . اتدزب هللا من اكتساب ملل هذ  القدر  ،دف منع –مبقدار الءرورة –
 نقبميسوف  إيرانو  هللا ن دزبأ، فمن املمكن احلالية ساسية لألبي ة السياسية والعسكريةوسبأ اخلصائص األ 

ع ذل  م، ولكن لة دربدا إىل ل أن تصلتصعيد متبادل لكن رب عمألية سرائيألي ااديد وعدير اإابخلط األ
دى وصوال  موعد أ ىلإألتصعيد لن تتحءر أ  سرائيل إ، ينبعي عألا الدريقة األسألحةووسبأ الطبيعة الفريدة لتهديد 

بأ لتهديد امهية هذا أ إن. الدريقة األسألحةردرات دزب هللا عألا مستوى  جل التصدي لنمومن أ احلرب ذاهتا إىل
رائيألية ة اخلطوات اإسدف شرعنية ،تسأليط الءوى عأليه يف اجملال العا  اإسرائيألي ويف النقاشات مع احلكومات املعن

  الورائية. 
جانأ ردرته  ىلإهديد، ن التم األسألحة الدريقة واملعدلة مستوى جديدا  دألق ردرات دزب هللا احلالية مبا خيص 

 مع روة دزب هللا التعامل إن. ا  ن يسدد ضروة نوعية عنيفة أيءأن هو يستطيع اآلشن يألة استنزاف، ف ربهنة عألاامل
 ثناىأحلرب ( اية ء) راحلرب ربل - السمة الرئيسة يف الصرا  القاد  عرب ثمث طرقسيملل العالية ااودة النارية 
وستعزز  –( بعد احلر ا وم مكمسّلة لتفاه) اهلدف االستاتي ي و  احلرب ( ووعدعممنية تعريفية) كسمة  احلرب

 .مكانعمال العدائية ردر اإلتقصري األ الدافع املوجود سألفارب 
ا العسكرية قواهتل انإير  نشر نإ. سوراي إىلية يراندخول القوى اإهي متيز السياق املعاصر اليت  القءية اللانية

، صواريخ 300ام  ملتطورةااوية ا جهزة الدفا أملل  عالية الفاعألية يف املستقبلظم عسكرية نرب مكانية نشر إ خصوصا  )
 ماثل يفن عد  التزيد مي التهديد من ا  جديد ا  يخألق مستوى نوعيسيخ الربية، الصواريخ الدريقة( والصوار  ،حبر -ور

 وف لتحديداين الظر ن تعأ  سرائيل إبأ عألا  لذل .  سرائيل إ و إيرانور  االختاق اإستاتي ي والعممين
يد ألتقد  يف التصعلجاهزة  ن تكونأية يف سوراي و يرانالعسكرية اإ قوةتزايد ال خبصو ير أخط  عمن عنإمكانية اإ

 وعد دد ملنع ملل هذا التزايد. أ إىل
رية لألبنانية والسو سارح ااسة املعألا در   سرائيل إن دا أ املتنامي يف سوراي يراينينبعي عألا الوجود العسكري اإ

 ئهاوكم عرب يراينإلنشاس اابقبول لاا كانت ستستمر يف إذفيما  قررت أن. كما سيتعر عأليها ابعتبارها مسردا  واددا  
  ية. يرانإامث العمل ضد ه الى الوكمى أو تنتقل لمستهداف املباشر لألقوات  السرية هتاورو 
ن أيكن ، يف لبنان درةانتاج السمح العا  ال إىل ابإضافةيف سوراي،  ودزب هللا ال إيرانلزايدة التواجد العسكري إن 
ودزب  إيرانن يظهر كمحاولة من أ، ويكن  سرائيلإ ودى عصر جديد من  متاس  احملور الذي يتحدى  إىلشري ت
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يف حلاق ضرر كبري إمتمب  القدرة عألا كا  ، ول رمبا أكلر من ذل  سرائيل إاستاتي ي مع  متاثل هللا خلألق معادلة
اازئي وامل رت لألربنمء النووي ن يكون التعأليق أ، من املمكن واملدنية االسرائيألية احلساسة. يف الوارع العسكرية لنظما

رد يدفع حنو خرى، مما أيف جماالت   سرائيل إتوازن استاتي ي ضد  إىلملا يبدو وكّنه ًاولة لألتوصل  يراين دافزا  اإ
 .قاطع طرق، وتزيد من ادتمال احلربت النظا  اإرأليمي عندن تءع أيكن ديناميكية تصعيد. هذ  العمأليات 

 إيراين  سمح   القاد الصرا يفإسرائيل ، يكن أن تواجه هذ  القوة وناىاذا تقاعست اسرائيل عن ادباس عمأليات  
 الفرضيات يف حتولقطة كون ني يكن ان  وهو مادريقة حلزب هللا ، ال األسألحةالسورية و  األرضعألا  نوعيةعا  ال

 ألصرا  . لاالساسية 
ب هللا ظا  العألوي ودز مع الن عّقدةتتعألق ابلتدخل العسكري الروسي يف سوراي والعمرات الروسية امل القءية اللاللة

 ةالسوري األرض إىلتمدد تكن أن عمال عدائية عند احلدود الشمالية يأي أ. وهذا أمر ها  جدا  ألن اندال  إيرانو 
 القدرة عألا  ائيلسر  إ دىل ،نيةعألا حنو والف لألقءية الألبناالعممنية واإستاتي ية.  سبابألة من األوذل  ام

ن أوراي يكن س إىلو  يفتال الق إن متدد .وشكل كبري خألق هتديد دقيقي لألنظا  العألوي، وإضعاف ردرته الدفاعية
ركة احل ريةدن حتد من أ ول روسياارد حتذل  ل يف سوراي. دورها ونظامهاتسيخ ل مع ًاوالت روسيايصطد  

جناز إ إىلويدفعها   ائيلسر  إرب ن بأوسي يكن هلذا الدور الر كما   .نيةاالستاتي ية ود  العممو السياسية اإسرائيألية 
سي روسي وار سياقة حبمرف ًدودةت تصعيدية متدرجة ووطي ة و ابستعمال تطبيقاهداف سياسية واستاتي ية أ

 .أمريكي
د  و . الن اح فاوتة منوودرجات متدد ما  إىلعألا حنو متشاوه   سرائيل إ تصرفت الساوقة يمهتا الست يف

 سألحةاألخول دي ي. لكن االستات ستوىامل عألا ويكن التعايش معه اللمن مقبوال  كان خطاى  أ ترتكباعندما 
  سرائيلإ  سمح تالن أكن املم . مند ساسي يف مسات الصرا  القاأوشكل  ن يعريأالدريقة  ودخول روسيا يكن 

 .دد وعيد إىلرب كأوف يكون سن تن اخلطّ ، أليف املاضي احلال يف اداذ القرارات، كما كانتتّخر ن أ لنفسها
 

 :لصراعاهلدف السرتاتيجي السياسي ل
دزب  لعدو البارز هوفا را .ياق الصستاتي ية السياسية لسساسية لألبنية االالقاعدة األ  سرائيل إحتديد عدو يشّكل 

املساهم  صبحي ب هللادز  ما أنال سي اامهورية الألبنانية كعدو إىلن تنظر أ يءا  أتستطيع   سرائيل إ، لكن هللا
بيت نفسه يف اته لتليع طمودتوس ال سيما معاحملور الشيعي  العدو هو كل ن يكونأكما يكن   الرئيسي يف لبنان.

 . سوراي
خاصة عندما يهدف العمل يف الصرا  والذي ليس هو العدو ،  ليه إ املرسل ف حتديد من املمكن يف وعض الظرو 

إعادة إعمار لبنان وعد احلرب. يكن أن يكون  املرسل العسكري لألتّثري يف عمأليات دولية كالتسوية يف سوراي أو 
رل يف هولة يف املعادلة، عألا األاجملمن البنود و . الذي ي ثر يف تشكيل امليدان إليه  روة أو عناصر يف اجملتمع الدو 
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دارة ترامأ ودرجة ردرة إالعموض يف مورف ، سرائيألية الشماليةالسياق احلا  لألعمأليات القتالية عألا احلدود اإ
 .مل تعاوّنا مع الوالايت املتحدةن تفرضها من خأالقيود اليت سوف حتاول روسيا  اوزعألا جت  سرائيل إ

 عنبيامجة لبنان اسي ملهق األسواملنطن ت ثر عألا سألوب دزب هللا، أسوف يكون من الصعأ عألا اامهورية الألبنانية 
وعد  ردة اإعمايف إعا لألتّثري او يف ًاولةاّناى الصرا  ليات آ فعيلجل تأ، من من كونه يلل رصيدا  حلزب هللا

ا  املسألح اية الصر غتكون ا م دزب هللا. دائما   ذل  سيقيد أنمل أهاجم لبنان عألا ن يرب أ. لكن ال ينبعي الصرا 
نع داليا  ما ي وهول، وهذا وولمن مقب له معت وراول لألتحققباد هدف سياسي إديان  أمن الصعأ لكن سياسية، 

 ات طاوع سأللهي ذ  لإسرائيال  لرادة الوارعية الرئيسية اإ ودزب هللا.؟ إن  إسرائيل من اندال  احلرب ور 
رات ح معها يف األو التسام  يكناليت العمال العدائية ومنع األ قواتمن تو القوة ونشر ال، املنع واحلد عسكري(و )

 . (رواعد الألعبة ي تأل  اليت تعيد تشكلأالعادية )
 سخألية  ولكنه ليية الداألبناندزب هللا وتعيري اخلريطة السياسية ال د، من املمكن فرض هدف القءاى عألاابلتّكي
يف  مخصوصيته يعة عألاافن الشدسوف  يف ّناية الصرا  املكّلف واملوسعد  . وكألفته مرتفعة جدا   وارعيا   هدفا  

 ته العسكرية. وناى رو  إيران ستعيدو كما سيحافن عألا تنظيمه املسألح واملقاو    م،سيبقا دزب هللا مملألهو لبنان، 
لعألوية ور املنطقة ا عرافيةرات ااول، الفصل ور املم: األققن لألتحن راوماباويإن افعألا الرغم من ذل ، يوجد هد

ملمكن ، من اا  . رنيرف احملو  أطرامبا يقألص درية الوصول واحلركة والعمل وريف سوراي واملنطقة الشيعية يف لبنان، 
ة سرائيأليإا املصألحةولكن  .صرا  ان وعد العادة وناى لبنإدول من سيعيد  س الدوات السياسية لتفعيل الاستخدا  األ

ن أينبعي ول ، يا  دربتربر ر ل هذ  املصألحة، الذا وجدت ملإعادة وناى لبنان وواسطة العأ ملل السعودية، إيف 
 . الذي اندلع يف سياق وتألف بايب لألصرا  إهذا مبلاوة عارض يكون 

ا يف وناى روهت  ئيلسرا إد رألة جهو : عر سألبية يءا  أهي   سرائيل إدزب هللا الوارعية واملباشرة وشّن  إن أغألأ أهداف
  رد ، وابلتّكيد ةاملنطق هران يفطلألحد من نفوذ   لإسرائي ، منع ًاولة ال إيرانو يما يتعألقفعادة نشر رواهتا )إو 

رل احلصول و عألا األأ  لإسرائي تدمري ل هللادزب سعا ، وخاصة  يف السياق النووي(. يإيرانعن مهامجة   ل إسرائي
م يف حتديد يعي مهتور الشعمق، احملأجنازها. عألا مستوايت إاملمكن  ابألهداف، لكن تأل  ليست اشبع عألا مزار 

فع حنو ن أن يدهلدف يكاا ، لكن هذ)عألا مستوى األمة ككل( ريادة املقاومةمث إسممي  –خط رسمة إسرائيألي 
  التطرف. طمق صرا  مباشر وشديد فقط يف داالت ًدودة جدا  لدرجةإرغبة فعألية يف 

من اضع وشكل تو  إالحقق وديوية وراوألة لألتباوية  إ ليس لدى الطرفر سوى رغبات  عألا املستوى الرئيسي،
ة وألحا  رب واسعول يف دن يكون لدى الطرفر عممات استفها  كبرية دول الدخأولذا ينبعي ، وعءهما البعض

 . جدا  معدل التكاليف واملكاسأ، وهذا عامل ضبط واستقرار مهم 
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 :حتدايت اخلطة العسكرية
 الذي ينشأ فيه زتمايملاسياق ووضوح من ال ترمستمد ينبعي أن تكون االستاتي ية العسكرية وخطة احلمألة نفسها

، روج املفءألةتي ية اخلاستاهي  ما، الصرا  منن حتصل عأليه أ  لإسرائي من هو العدو الذي تريد  ا  حتديدو الصرا ، 
   لإسرائي وال  قاد  يفرا  الن الصأ. ولكن عألا افتاض السياسي املطألوب مل ازرة اخليار العسكريوما هو ااهد 

ءرر الذي يقع عمق ال وي ورهناب راوط ر ،راضي الألبنانيةول عألا األدزب هللا وسوف يكون يف املقا  األضد هو 
يوجد وعض  ،خرىأوعبارة  هذا الءرر.  إيقا   لإسرائي عألا دزب هللا واللمن العسكري واملدين الذي ستدفعه 

 ثناى الصرا  وينهما. أالتمز  ور اللمن والءرر عألا كم الطرفر 
 –ألحمألة لتخطيط لوا ،القوة وناىو االستخبارات،  يف جمال –العسكري األساسي  سرائيلإ  إن جهدنتي ة لذل ، 

والعسكري  املدين  واللمندزب هللاال تسببه لالذي يكن أن ور عمق الءرر ينبعي أن يهدف إضعاف هذا الراوط 
كلر أت جيه ضرابعألا تو   لإسرائي ن يوجه ااهد العسكري حنو  تطوير ردرة أ. ينبعي  ل إسرائيتدفعه سالذي 
، وكل ذل   ليإسرائ  قرار يفمكانية تقأليص اللمن ملستوى مقبول حبسأ تورعات صنا  الإ، مع دزب هللاال ل عمقا  

نذ دزب هللا مال ة لالنوعي لقدراتمع وناى ا يتناسق نأينبعي عألا ااهد العسكري . كما نية مقبولةضمن أرصر فتة زم
 ،األمد وعيدة يخصوار الو ر، وطائرات ودون طيا اهل و و  ،االختارات الربية، اوتداى من ردرته عألا 2006العا  

 .حبر -جو وأرض  –والقدرات الصاروخية أرض 
باوية  ف  إقيق اهداحتب هللا و دز أ  لإسرائي القتال لن ينح تظهر أن توسيع  يءا  أدراسة املستوى الرئيسي  إن
 صاحل مشتكة يفملطرفر ان لكم كو تن أمن املمكن مة كإجنازات سياسية وال تعيري الوارع وشكل دراماتيكي، لذا ريّ 

ضعيف ي يد ر ناب م ش، هذل  عألا . وناىلبناى ردرات دزب هللا جمددا   إيران، ووعدها ستعود القتالة ألفكدفيض  
  ودة. طار ًدليف وأخق أهداف ًدودة وتكاياالكتفاى وتحق فءلمن األ ولذاطار الصرا  الواسع ، إ جدوى
ن أ ةلسياسيالقيادة اأ عألا بلذا  سريعة يف معاركه األخرية. ووشكل روي لفرض ّناية سرائيألييش اإاا ضعطلقد 

 يف النار سي دي تنفيذ اخلطط العسكرية )القص شرح كيفو –بل اندال  القتال ر د  –تطالأ القيادة العسكرية 
ن أ ا يريد دزب هللاعندم  روطها دإبّناى احلرب وفق ش  لإسرائيال  خألق ورائع تسمح ل إىلو التقد  الربي( أالعنيف 

ازات إجنءاعفة لناري ملرها استخد  تفو ن تأ  لإسرائيال  ليستمر يف القتال . كنقطة انطمق لألتحأليل من املمكن 
 اضاالفت هذا . )هتايف ذرو  زب هللادجنازات إجنازاهتا يف احلرب ووجه إالف وة ور  تكون، ديا سريعة يف وداية القتال

 القوة النارية اثل معمتن حتقيق من متكن يف املستقبل إأسألحة دريقة وخاصة يف دال امتأل  دزب هللا  عريتن يأيكن 
 . ائيألية(اإسر 

كون تكاليفها برية ستناورة كن كانت املإ، و ورت كبري إىلاهل و  الربي )مناورة( دتاج عألا عكس روة النريان، 
منع  يارات خاصة مللهة حنو سموج كانت  ذان كانت مناورة ورية صعرية سيكون أثرها ًدودا  إال إ، وإوواطرها كبرية
  راي. ور لبنان وسو  ملقاومةور احملرات ورية أو رطع مميف هءبة ااوالن السورية،  تلبيت انفسهممن  إيراندزب هللا و 
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 يتالممرات  ةملدنياسائر خلرا  وان هناب عمرة مباشرة ور مدة الصخرى لألدراسة، يكن االفتاض اأكنقطة انطمق 
خطط بأ عألا املبرية ة ورية كمبناور   لقياوامرادل احلمألة احملتمألة تطوير . وابلتا  عند النظر يف  لإسرائي  هاستدفع

 ، وحتقيقتمايزملاالسياق نفعة، و من ديا التكألفة وامل اما يربره ا، هلضافيةن الورت وااهود اإأثبات إالعسكري 
زالة الكلري من إ(، كان من املمكن 2006من احلرب الألبنانية اللانية ) طار الدروم املستفادةإيف  اهلدف االستاتي ي.

انوب اظم عألا ري منو وه و  وواسطة كمية من الصواريخ القصرية، ويف ورت كاف  سرائيلإال  التهديدات ل
ق نفس املنافع دقن أ 2006ي لعا  ، و  يعد يستطيع اهل و  الرب تعريت طبيعة التهديد 2006لكن منذ العا  الألبناين. 
ذ خواألاضحة و اهل و  الربي وطريقة هدف ديد بأ حت . لذل زالة التهديدإ عألا مستوىرل عألا األ –اليو  

 . ز لألصرا  القاد تمايابحلسبان السياق امل
 درى الصرا  ّناإار سة خيدرامن نقاس اخلروج املمكنة اليت سوف تسمح و ا  ن تتءمن اخلطة العسكرية عددأبأ 
يق يف ورت درتطم  هم االسن املالية لألخطة. محتقيق االهداف املرجوة دون احلاجة لمستمرار يف املرادل الت يتم

 إىلجنرار اإعد  دة الصرا  و شضبط يف   ال مصألحة مشتكة ألديهما ودزب هللا   لإسرائي ذا كان كل من إدول ما 
خلطة ءمن ان تتأبأ و . وتصرداته طار يألتهإو دزب هللا،  سألوب، من املهم مراربة لذل  وفقا   .درب شامألة
ت لتقصي هذا ذ من الورمع نواف، شدةيف الورت والحملدودة ا -العدائية املتبادلة  خيار األعمال يءا  أالعسكرية 

 اخليار.
 

 :صراعآليات اهناء ال
  اي األيفابلفعل  حتقيقه ة رد  لناريالقوة ا جناز عربواالفتاض أن احلد األرصا من اإ، الرغبة يف تقصري مدة الصرا 

، عسكرير قيق رراحت إىل هدفن الصرا  سوف يأ وفرضية، رد يتعري يف املستقبل( هو افتاض)و  وىلالقأليألة األ
هلدف اقيق  رد حتلتنفيذ مبان توضع موضع أبأ  ،ليات االّناىآن أّناى يعين ليات اإآز  لتشعيل موالورت ال

ما  أصر لعرضه نصورة  ن هنابكتد  لو    يف مرادل مبكرة من الصرا  ديان  أ صلاالستاتي ي الرئيسي. هذا د
ن أبأ  يفوراي س يءا  أو  عألا عدة جبهات  لإسرائي صرا  يف وال  مكانية نشوبإن إ.  لإسرائي يف  مهوراا
 سريع. و ت مبكر ا يف وريكن  تفعيألهاليت ها تأل  مبا فيعطي اجملال لظهور آليات إضافية إّناى الصرا  ت

ر ملنارشة وابكر من ورت م ن يتم يفأكلر فعالية يف النزا  بأ مة ذات الصألة واألّناى اخلدإإن حتديد آلية 
بأ عألا  تداالدة ع. يف ، عند ورو  املعاربرلاملستوايت السياسية والعسكرية، ربل ودى القتال، وعألا األ

 ن رتالالورت دو    لتوفريوذلتووة ال يتءمن اتفاريات مك الصرا  مبا ّناىإجل أن تبذل ما يف وسعها من أ  لإسرائي 
 براللانية، و   لبنان ّنا دربأ الذي ،1701من )ملل ررار جمألس األ افعها العمألية الطفيفةوسبأ من يءا  أ، و ضايفإ

  تطبيقه(
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 سياسية، وعامة:و : وجهات نظر عسكرية، مسبقاا  روايةعداد الإ
لتنارض ور امدة من مست ةخري سرائيألي األيش اإااالءائعة اليت رافقت يمت  ةجزى كبري من الشعور ابلفرص

 الصحيحة عألا عالفاأل ىلإلنظر . يف وعض احلاالت عألا االرل   اأفعاهلارسائل القيادات السياسية والعسكرية  و 
ذا إ ا  قبل جناداملصرا  ال يعتربس مع نشاطاهتا.   يكن ممئما    لإسرائي ن وصف غري نجحة أل وأّنا غري صحيحة أ

 الصرا  ا إذا كانمتقييم ل ساسا  اساسية توفر . البيانت األتمايزاالستاتي ية يف سياق مهدافها أ  ل إسرائيدققت 
 يرانإاوالت ًووعض   روة دزب هللا لبناىمن ورف عمأليات معينة   ل إسرائيذا متكنت إ ا  نجح سوف يعترب
نع تو روة دزب ملادفة صرا  اهللااهود ما وعد الشرعية   ل إسرائي كسبت   ذاكما أوضحنا أعم   إالسادة  الختاق 

ذا إن  و عادة وناى لبناإمن  يرانإعدت ذا اربستبوإ  يراين  إذا   تقييد درية العمل والوصول ور أطراف احملور اإهللا
صار إذا ن االنتعمإيكن  كما  وعد مدى.أ إىلومتكنت من  جيل الصرا  التا  من روة ردعها   ل إسرائيزادت 

دود يكن ول ضرر ًيف مقا دزب هللاوال معترب ضرر  يقا إمع  الن اح يف القتال مبكرا   حتقيق  ل إسرائياستطاعت 
 ، وودون التسبأ  يف االدتكاب مع روسيا. التعايش معه يف ااانأ اإسرائيألي

 دبة الطألقةصا  لي إسرائن ن تكو أة لءرور اب. وليس  وكياسة ن ال تنتهي ااولة التالية لألقتال أمن احملتمل مع ذل ، 
، سرائيأليانأ اإيف اا ا االنس  وخلألق .وترويء روايته لألنصر ردراته وناىيستمر يف سو ولن يستسألم احلزب  .األخرية

  رائيل.مسبقا  لألم ال السياسي والعسكري والعا  يف إسن تقد  أرواية ال ال ود مللل هذ 
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 5اقليمية متغيرة تفكير جديد عن األمن القومي اإلسرائيلي في بيئة

 20176، معهد واشنطن، أيلولايئري غولن انئب رئيس األركان يف اجليش السرائيليندوة مع 
 

 رئاليس األركالان. خالرية كنائالأن أّنيالت مهماليت األأوعالد   إسالرائيلال  يالة لالسياسة الدفاعالأن أضع  طألأ مين وزير الدفا 
والقاليم   ومهالا الرؤيالةرتخالر آلتر لذا أن هنا اليو  ألنرش معكم هذ  املسّلة اليت يستحيل التعامل معها دون ذكالر مسالّ

  ي.من القوماسة األمن سي سكريالع زىاا ية أيسياسة الدفاعالكرب هي خرى واألاملسّلة األو ،  إسرائيلال  ااوهرية ل

 وذلال  ،سالرائيأليةيالة اإاسي لألرؤ س( هو املصدر األ إسرائيل إّن إعمن االستقمل )وثيقة االستقمل واعمن ريا  دولة 
يهوديالالة  دولالالة  إسالالرائيل  . رنيالالا  لأليهالالود ا  نالالموط  إسالالرائيل عتالالرب ترب  أوال   :دالالوي مالالس أسالالس ،لعالالد  امتمكنالالا دسالالتورا   نظالالرا  
ا فهو احلفا  ما البند اللالأساواة . واملعدالة، درفيا  ول ورد  دولة احلرية، وال  يرد  رراطية و رراطية ومصطألح  ديو دي

ا نالود حتالت ساليطرتنهالي و ةذكور هالذ  البنالود الاللمث املال . إسالرائيل مالاكن املقدسالة يف األ إىلعألالا دريالة الالدين والالدخول 
ار يف ازدهالال تسالالاهمو   املنطقالالةيف ال  مقبالالو  عءالالوا    إسالالرائيل  يقءالالي البنالالد الراوالالع ابعتبالالار أمالالا البنالالدين اآلخالالرين فمعقالالدين.

 دّبا  مر  عءوا    سرائيلإ ن تكون أخري أما البند اخلامس واأل مرأ نع ز عن احلصول عأليه مبفردن.أوهو  ورفاهها املنطقة
  وه يف اجملتمع الّدو .

ول: بالالأ عألالالا األتهما، ن يقالالول ان هنالالاب ونالالدين بالالأ إضالالافأيفيالالد والالن غوريالالون يالالة فقالالد اعتالالاد دهالالذ  البنالالود غالالري كاف
 وثنير وجمتمعالالالا  لألالالال ا   نالالالور   إسالالالرائيل  تكالالالونوأن تالالالتمم ذلالالال  ان خمرالالالي واأل لقالالالايفحتالالالافن عألالالالا تفورهالالالا ال أن  إسالالالرائيل 

ديا عالن ن ريفألن أن احلالروعة. يظخرى وهي مسّلة القبائل األأرئيسنا احلا  ريفألر مسّلة  أضاف م خرا  و   .توذجيًّا  
ة العألمانيالة، سالية هالي: القبيألالساوالع األر ريفألالر ان القبائالل األ واعتالرب غري مقبالول. زوال ابت أمرا   إىلأّنا وألد   إسرائيل 

  القبائالالل  هالالذ التعالالاون والالر  وجالالوب إىل القبيألالالة العرويالالة. وأشالالارالقبيألالالة االرثوذكسالالية املتدينالالة، و القبيألالالة الوطنيالالة الدينيالالة، 
 ها.القيم نفسها والعمل عألا تقويت اضرورة مشاركته إىلو  وينها عألا الرغم من االختمفات

                                                           
 ترجمة فاطمة عياش، متدرجة في المركز االستشاري للدراسات والتوثيق.    5

6Golan, New Thinking about Israeli National Security in a Changing Regional Environment, Lecture The  Maj. Gen. Yair 

Washington Institute for Near East Policy, September 7, 2017. 
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روعالالة أمالالور أيفيالالد والالن غوريالالون أّول مالالن وضالالعها وذكالالر ب امل سالالس دالالاليت يربعالالد األمالالن القالالومي سياسالالة األ إىللننتقالالل اآلن 
أمالالا املسالالّلة اللاللالالة  نزيالاله. ارتصالالادتنميالالة  مهيتالاله. رنيالالا  أسالالبأ  وهلالالا التماسالال  االجتمالالاعي الالالذي يبالالدو واضالالحا  أ أساسالالية.

  التحالفات االستاتي ية والش ون اخلارجية، واملسّلة الراوعة فهي دول امتمب روة عسكرية.فتتمحور دول 

نات يف معظمهالالا عألالالا مسالالتوطعبالالارة عالالن   إسالالرائيل ت كانالال 1956وعالالا   1948احلقبالالة التارخييالالة والالر عالالا   إىلابلعالالودة 
  سالرائيلإ سالبة اليهالود يف آلن ألن نامهية وعالد أدولة فقرية يف ورتها.   يعد هلاتر املسّلتر   إسرائيل احلدود  وكانت 

ن القومي لالذا لالدينا ممرتبطة ابأل ستيطانتعد مسّلة اال .  1948يف عا  % 15يف الورت اليت كانت % 50صبحت أ
بالالأ   ورتنالالا احلاضالالرنالاله يفحلكالم ألاسالالرائيألية عألالالا رالالدرة اهلي الات الرمسيالالة يف احلكومالالة اإأي  ،احلكالالم وال  أن: ن والالديمامالر أ

 ل. فءأالعمل مع املواطنر وخألق دّيز من التعاون والعمرات املشتكة لألحصول عألا نتي ة 

ي هالالألالالا مالالر التالالاريخ ع  سالالرائيلإال  ساسالالية لالالاأل فءالالأليةونالالاى الشالالعأ ألن األ مالالا أمسيالاله ونالالاى الشالالعأ وونالالاى الدولالالة. رنيالالا  
 افالالالا  مالالالاكن اكتظكلالالالر األأمالالالن   يلسالالالرائ إة واملالالالال. وونالالالاى الدولالالالة فالالالان ولالالاليس املالالالوارد الطبيعيالالالة واللالالالرو  األفءالالالألية البشالالالرية

 مالالالن التتيالالالأ ل اللانويالالالةالالالالدو وعالالالض ذا اسالالالتبعدن إعألالالالا المئحالالالة ولكالالالن  32 هالالالي الالالالررم  إسالالالرائيل  ابلسالالالكان يف العالالالا .
ال م السالكان يف والفيصالبح معظال  إسالرائيل ان صحراى النقأ تشكل ثأللالي مسالادة  دسبناذا إ. و 13فسنصبح الررم 

د تمعيهمالالا ألن عالالدر ووالالر جموفألسالالط  إسالالرائيل رغالالم احلالالدود املتواجالالدة والالر  ن نبالالين البألالالد معالالا  أبالالدر ونالالا  و الالر السالالبع.
هالالودي وعالالدد يمأليالالون  6.5 ن عالالدد اليهالالود وألالالهن دالالوا أحبيالالا  صالالبح كليفالالا  أراضالالي مالالا والالر البحالالر والنهالالر السالالكان يف األ
 مأليون. 6 إىل 5.5العرب دوا  

 وال  أ ارسالا . روعالةأ ىلإمالن القالومي انالأ العسالكري الالدفاعي مالن سياسالة األوهالي اا يةسياسة الدفاعالسّرّسم موضو  
ع هالذ  فمالا العمالل مال .هائعداأو   يلسرائإ ور ، الودشية أديان ، واليت تشرح العمرات  سرائيلإال  ل نيةسياسة العممال

اسالالتعداد أي  طيع جتاهألالالهالالالذي ال نسالالت  سالالرائيل إساسالالي لوجالالود األ عنصالالروهالالو ال رنيالالا   العمرالالات ومالالا هالالي نتائ هالالا؟
ادة دالالول القيالال خالالريا  أو  . وراوعالالا   إسالالرائيلال  عسالالكرية لالالالقالالوة الموضالالو  ونالالاى  . ورللالالا   سالالرائيأليجالاليش الالالدفا  اإ وجهوزيالالة 
 الدفا . وجهاز

ن نعرف عالنهم وعالن أصدراى. عألينا عداى وليس األّنا مع األمر عألا ماهية العمرة اليت رد نكوّ األ ابداسّعرفكم يف 
أمالا املسالّلة اللانيالة فهالي مالواجهتهم  .ما يتألكون، وتفعيل كل مسالتوايت االسالتخبار عالنهموعن  خططهم وعن ثقافتهم
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وهالالالو نالالالو  مالالالن  موضالالالو  الورايالالالة والتالالالّثري نفسالالالنا مالالالن نالالالواايهم السالالالي ة جتاهنالالالا ومالالالن اسالالالتعداداهتم ملواجهتنالالالا. رللالالالا  أويايالالالة 
 ًاروتهم. وراوعا   عمال الناعم لألقوة،االست

وأمههالالا الالالرد   فهالالي ثالالمث عالالداى. أمالالا نتالالائء ذلالال كالالل مالالا ذكالالر آنفالالا يظهالالر كافالالة ادتمالالاالت العمرالالات العدائيالالة مالالع األ  
تكالون هالار الالرد  و عنالدما ينكالن فءالل كبنالاى الدولالة. ولأمالور أنفالاق املالال عألالا إوابلتالا  نسالتطيع  يكألف كلريا   ال الذي

م خطالالوة خبطالالوة م مالالن رالالوهتوت ريالالده بع سياسالالة االسالالتنزافعالالداى فإننالالا سالالنتّ وضالالع دالالتم عأليهالالا مواجهالالة األيف   سالالرائيلإ 
 نالالراالت يفاان د ابراب حنالالدعالالان وزيالر الالالدفا  ايهالالو دينهالالا  عألالا غالالزة. األخالالرية وهالالذا مالالا فهمتاله مالالن احلالالرب وعألالا مهالالل،

ام، فعءالأ يالوإخءالا   لشرح خطتنا. فشردنا خطتنا اليت تقءي ابلتوغل يف رطا  غزة  سرائيأليجيش الدفا  اإ 
ءالالع أمالالا  نن أسالالتطيع عألالالا يالالام وهالالو عألالالا دالالق ألننالالا ال ن مالالن املالالوارد نفالالاق هالالذا القالالدرإعالالد  نيتالاله  ورفالالض موضالالحا  
دالول تورعالاهتم و  ي وضالعو نفالاق الالذن نستشالريهم دالول د الم اإأعالداى والل بالأ األ مالع دا  لألتعاماللوادال ريادتنا خيالارا  

 .كاسأاملنفاق و اإفإن جّل ما يفكر وه صانعو القرار هو الورت و  ختصارابوالورت الذي يتطألبه املوضو . 

ه الالالذي يفرضالال اخلطالالر إىلظالالرن ن نإأمالالا اخليالالار اللالالالا التقأليالالدي فهالالو هزيالالة العالالدو، إذ أديالالان ال والالد مالالن هالالذا اخليالالار. 
د  ي دالالال اسالالتخفالف، ن يف الالاليمريالالران ودال  احلالالوثيإوامليأليشالاليات الشالاليعية يف سالوراي و ي دالزب هللا أ، هلالمل االيالالراين ا 

. وهالالذا متعألالالق ءالالاى عألالاليهمهالالو الق  سالالرائيألياالاليش الالالدفا  اإ ودالالد فالالإن اخليالالار األ  سالالرائيلإ هالال الى كالالل رالالدراهتم ضالالد 
 ية.ألسرائياإ اتو مراكز الت معأ سرائيأليةمبستوى التهديد املفروض عألا البت التحتية اإ

ذا درمأ هالن و وعالد اآلة ،الذ  ااهوزيالبتنالا مصالممر عألالا عالد  احلالاق الءالرر أما خبصالو  جهوزيالة اااليش اإسالرائيألي ف
ّنالا نفسالها أسالية والاليت اعتقالد تكمالن املشالكألة الرئي .2014تعألمنا  من درب لبنان اللانية ومن آخر عمألية يف غزة عا  

يت مالالالن تألالالال  الالالالدا  عقيالالالكلالالالر تأن يف الالالالوالايت املتحالالالدة يف القالالالوات الربيالالالة )املشالالالاة( ألن سالالالادة املعركالالالة املسالالالتقبألية سالالالتكو 
كون   غالزة ألّنالا سالتبنالان ورطالا لخالرية يف مالن جتارونالا األ كلر فتكا  أستكون ول  شهدنها يف السنوات اللمثر املاضية.

 إىلن حباجالة لالذا حنال .تولتنتنالاسالتخدامات واسالعة لألطالائرات والدون طيالار  رض وفيهالاوحتت األداخل مناطق مّهولة 
لالذا يتحالالتم  .ادة معركالالةساليعترب سالالراضالالي ألن كالل غرفالالة وكالل مبالت االدتافيالة عنالالد القتالال يف هالذ  األمسالتوى عالاٍل مالالن 

هالالالالذ   لالالاللسالالالالتعداد ملن يكالالالالون رائالالالد سالالالالرية وفصالالاليل وجمموعالالالالة. وبالالالأ تالالالالدريأ الشالالالباب رأليألالالالالي اخلالالالربة لمأعألالالالا القائالالالد 
 املواجهات. 
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ول مالن ألاثمثالة جيالو .  ىلإا حتتالاج مالن نوعاله لالذ ا  وفريالد ا  صالعب حتالداي    لإسرائي . تواجه قوةالاملسّلة اللاللة دول وناى 
الشاليعية ودركالة  ن امليأليشالياتمالدالزب هللا وغالري  أي عالدائنا عألالا احلالدود أي ثورة فألسطينية واللاين ملواجهة أ رمعجل أ

 ت منقولالة كمالاوارالا ال تألال  ننالن نسالتعد هلالا ألأيالران والاليت عألينالا إما اايش اللالا وااديد فهو لألحرب ضد أيام. 
ة الاليت أعالدها يف الوررال نشالاى هكالذا رالوات أمالر مكألالف فمالا احلالل؟ هالذا سال ال سالّجيأ عنالهإاألمريكيالة، و  ريالةالبح روات

 وهو أمر سري. 

يف ائيألي سالالر دفا  اإلالالن دور جالاليش اإ شالالارة لعالالدة أمالالور. أوال ،وهنالالا ينبعالالي اإ، مالالا الركيالالزة الراوعالالة فهالالي القيالالادة الدفاعيالالةأ
د نظالا  الت نيالف أليمالي هائالل.، اااليش هالو نظالا  تع لإسالرائي يف  ي جيش يف العرب.أكرب من دور اجملتمع اإسرائيألي أ

سالرب سالرائيألي تتع اإجملتمالاخالل ادخلمفالات الوارعالة لتعألاليم شالبا،ا. وابلتالا  ا  إسرائيل هو آخر فرصة لدولة جباري اإ
لألوصالول ،الالم  يأ الشالبابتالدر ن مسالّلة إااهالاز العسالكري، والتعامالل مالع هالذا األمالر مسالّلة شالديدة التعقيالد. كمالا  إىل
منالالازهلم كالالل  ىلإاملالالدرور  ف اانالالوداآل سالالرائيألي يعيالالدألن جالاليش الالالدفا  اإأمالالر معقالالد مسالالتوى االدالالتاف واملهالالارة  إىل
مهمالالالة   ائيلإسالالالر  اخالالالل دفاحلفالالالا  عألالالالا املسالالالتوى املطألالالالوب مالالالن احلرفيالالالة  القالالالادمر ااالالالدد. فروعالالالة شالالالهور ويالالالدّرب اآلأ

 معقدة. 

ضالد عالدو ضالعيف ة وساليط اب  دالرو وض مر زمن طويل وحنن خن ، لقدنتهت  اإسرائيلال  اخلرب السيى أن الفتة الواعدة ل
ح فوضالالا الالاليت جتتالالا وألحالالا  الو  اايالالد اخلالالرب يف السالالاوق   يعالالد كالالذل . أرالالّر ان العالالدو الالالذي كالالان ضالالعيفا  وفقالالري، ولكالالين 
 .ملواجهات املستقبل استعدادا  و  ننا نزداد روة ومقدرة وتطورا  عتقد ااملنطقة فإين أ

 ويف إطار األسئلة اليت طرحها احلضور، قدم غولن مجلة أفكار نوجزها كاآليت:

ّنالم يفكالرون أة م لسالنوات عالدثنالاى متالاوعيت لفكالرهأمرباطوريالة ولقالد الدظالت إيرانيون وطريقالة يفكر اإ خبصوص إيران:
د ولقالال هم الراوعالالة؟ يكالالون لالديال امرباطالورايت فألمالالإسسالالوا يف اترخيهالم ثمثالالة أفقالالد  طالالار زمالالين كبالري.عألالا صالالعيد العالا  وإب

 يالالالران رتالالالل السالالالفريإحتالالالاول  امريكالالالا؟ وملالالالأيرانيالالالة يف جنالالالوب إرهاويالالالة إنشالالالروا الرعالالالأ يف العالالالا  فألالالالم ال يكالالالون هنالالالاب خالالالماي 
ءالالرورة دصالاليص ويرانيالالون إالسالالبأ هالالو تفكالالريهم عألالالا صالالعيد العالالا  ومالالن نظالالرة اترخييالالة. يعتقالالد ا مريكالالا ؟أسالالعودي يف ال

 نفسالها يالران الاليت تعتالربإمتالانع  ال وسالط.ن يكونالوا القالوة املساليطرة يف الشالرق األأمكان ممئم هلم يف العا  ااديالد وهالو 
 عريب. لعا  الاحناى أشيعة يف  ا وكمىيكون لديه ل أنة ولكنها تفءّ أهم من العرب ابلتعامل مع السنّ 
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صالالبح أأمريكالالا و   سالالرائيلإ ن التعالالاون والالر افالالتض اأمالالا هالالل نسالالتطيع حتقيالالق نصالالر داسالالم ضالالد إيالالران؟ لودالالدن ال. ولالالذا 
خلالالالماي النتنالالالت وااي ورالالالت مءالالالا ابألخالالالص وعالالالد انتشالالالار التهديالالالدات يف العالالالا  وسالالالهولة عالالالن طريالالالق أكلالالالر مالالالن أمهمالالالا   

ال ننالالا اعتالالدن رتالالأليالالراين اإ تشالالكأله داعالالش ال يقالالارن ابلتهديالالدالتهديالالد الالالذي  دفق المج الالر دالالول العالالا .رهاويالالة وتالالاإ
رانير يالالالن اإداعالالالش أل كلالالالر مالالالنأ يالالالران تشالالالكل هتديالالالدا  إن أسالالالرائيألي نالالالرى . ابملنظالالالور اإداعالالالش بلترهالالالاإرهالالالاب مماثالالالل 

  وور فهالم ابلتالاشباب املوهكاديية وصناعات مجيألة وعألماى والعديد من الأكلر ولديهم مرافق أمتطورين ومتحءرين 
عالالرف كيفيالالة ي وألالالد ذكالالي يالالرانإ ودالالدن.لمشالالا،ون لنالالا وهالالذا مالالا يزيالالد مالالن خطالالورهتم ومالالن صالالعووة رالالدرتنا عألالالا جمالالا،تهم 

م ما يربفالرض عألاليهدوعنال دماى.ّنم يفءألون والذل املالال ولاليس الالإنفاق فذا توجأ عأليهم اإ، وإممكن وقدررل االنفاق ا
ئهالم يكالون ذلال  دعالم وكمو وذل الدماى فهم يفءألون وذل القأليل وإدالالة البالاري لالوكمئهم، وعنالد اضالطرارهم لألتالدخل 

 .ومعقد وخطري عمل ذكي ذا أسألوبوهمن خمل اخلربات القيادية وليس املقاتألر. 

ائالالأ القائالالد ألقالالاى ون  فرصالالة ال امسحالالوا   أن أروي لكالالم رصالالة دقيقيالالة دالالدثت منالالذ دالالوا  السالالنة والنصالالف. أربتيحالالت
 10وعد  يراين، فقاطعينهديد اإ املعروفة دول التودأت أخرب  وقصيتورويب اانرال أدراين ورادشو و عألا لألحألف األاأل

ا ة والالل احلالالل ألننالالليسالالت املشالالكأل يالالرانإورواب؟  أيف  دالالدا  أيالالران هتالالم إ ملالالاذا تعتقالالد ان  :درالالائق مالالن إصالالعائه   مستفسالالرا  
وهلالذا   ذكرهتالا سالاوقا  ملعروفة اليتال تفكر عألا هذا النحو لاسباب ا  سرائيلإ ولكن  االستقرار يف املنطقة. إىلحباجة 

نظالالالرة ال عالالالنيالالالران إكألة مالالالع سالالالبأ اخالالالتمف نظرتنالالالا لألمشالالال وتكالالالرارا   ا  مريكيالالالر مالالالرار السالالالبأ داولالالالت أن أشالالالرح لنظرائنالالالا األ
 .األورووية

ا ال تألالال  ننالالذلالال  لالاليس ألو العمالالل ودالالدن فيالاله طيع ت عالالا  ال نسالنعالاليش يفحنالالن  خبصددوص احلاجددة للشددراكة مددع أمريكددا:
كا اايدة مع أمري  العمرة إىلوسبأ البعد التكنولوجي يف احلرب القادمة. وحنن حباجة  يءا  أودسأ ول  روات منقولة

نسالالتطيع  اللناعمالالة الالاليت اقالالوة مسالالّلة الشالالرعية والمالالن أجالالل  ، وأيءالالا  مالالور التكنولوجيالالاأون فالالاعألر يف كالالن نأجالالل أمالالن 
و  مبسالالالتوى ال يالالالال  سالالالرائيلإ جالالالل ذلالالال . تتمتالالالع أدعالالالم اجملتمالالالع الالالالدو  مالالالن  إىلحباجالالالة   سالالالرائيلإ  ، وألناحملاروالالالة دوّنالالالا

أي طالالرف و دالالزب هللا  ضالالد ا  دامسالالا  نصالالر  قالالقن حنأننالالا رالالادرون أي دالالر فالالف رهالالاب دالالول العالالا .يءالالاها يف مكافحالالة اإ
. نعالالم دنيالالران مبفالالر جهالالة إحتقيالالق ذلالال  مبواعالالاجزون عالالن ، إال أننالالا مريكالاليأي جنالالدي أ إىلسالالوراي دون احلاجالالة شالاليعي يف 

 ن نعرف ددودن. أعألينا  رادرون عألا التّثري عأليهم وهم كذل  ولكن هذا جمرد استنزاف وليس نصرا  دامسا  ولذا
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 لالذي دظينالااأ الكالردي سالام مع الأ ابلشالعنالين يف األإع بتين فكرة دولالة كردسالتان املسالتقألة و أ خبصوص األكراد:
ت يف الشالالالرق ز التطالالوراوالالالر أالكالالردي املسالالالتقل مالالن  ا الكيالالالانوائالالل السالالالتينيات. ويعالالّد فهالالالور هالالذأ منالالالذ وتعالالاون جيالالالد معالاله

 بالااب  إرون ثويال   ون وطبيعتهمكراد معتدلاأل وصفة رمسية هنا.  سرائيلإ نين ال أملل أي أوسط وهذا رأيي الشخصي األ
كرديالة   هالذ  الف الة التقرار ومتاسالمنظمة  إرهاويالة. وتظهالر متانالة واسالالكردستاين عترب دزب العمال أن ال أمبن دوهلم و 
ريالا     املنطقالة، فالإنألوضالا  يفوابلنظر لوجالود إيالران يف الشالرق وا .األوسط زمة وعد  االستقرار يف الشرقيف خءّم األ

 كيان كردي مستقل ومتماس  ومستقر ليس فكرة سي ة أودا . 

ري الروسالالي وذ والتالالّثسالالتطيع وصالالف النفالالأنا مالالع مصالالاحل روسالاليا ولكنالالين ال تءالالارب مصالالاحل ابلالالرغم مالالن خبصددوص روسدديا:
عالالايش مالالع هالالذ  نبعالالي التيابلسالالألل. لالالدينا عمرالالات عمأليالالة مالالع الالالروم فقالالد التقيالالت ،الالم يف عالالدة نقاشالالات ونالالاىة. لالالذا 

لنفالالوذ يسالالتعألون الكالالنهم يرانيالالة و يديولوجيالالة اإعتقالالد ان الالالروم ي يالالدون اإأال  املصالالاحل املشالالتكة وابالالاد رواسالالم مشالالتكة.
يزيد مالالالن تعقيالالالد وسالالال اسالالاليا  يرانيالالالة فالالالإن الالالالرد سالالاليكون ريالالالراين ملصالالالألحتهم ويف دالالالال تءالالالاروت مصالالالاحلهم مالالالع املصالالالاحل اإاإ

 الوضع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الرصد االستراتيجي     

 

 7المرحلة االنتقالية في السعودية بين الدفاع والهجوم

 20178كارن هاوس، أوراق مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية، متوز 

طيالالالة. ورالالالد وضالالالعت لالالالروة النفعألالالالا ال االعتمالالالاديف سالالالعيها لألتخألالالالي عالالالن  ا  كبالالالري   ا  املمألكالالالة العرويالالالة السالالالعودية صالالالراعه تواجالالال
من  أن السعودية ستكونن ًمد ون سألماو  العهد  اليت اعترب،  2030احلكومة السعودية خطة حتّول تسّما  رؤية 

تقألالاليص  2030يالالة تطألالالأ جنالاح رؤ يو  ابلطريقالة املعتدلالالة.سالالم  اإ مبالالاداسالام أوسالالتبت عألالالا  ا  ومزدهالر  رالالواي   ا  وألالالدخمهلالا 
ألالالون ذا التحالالول وخيرب هالالسريفءالالون  ، وابلتالالا  يف وجههالالاالسالالعوديون احملالالافظون عائقالالا   يقالالفالالاليت القيالالود الدينيالالة احملافظالالة، 

 الستقرار يف البألد الذي يربعدُّ أهمَّ نقطة استاتي ية يف اخلأليء.اب

  ئد النفطيالة الاليت والدأت عالاإبدكا  خوف ا من استمرار اخنفاض العوا 2030را  النظا  السعودي إبطمق مشرو  رؤية 
ودال   .لقالائما ا  املألكاليالنظالن سالعودير الالذين رالد يزعزعالو لألبل العاليش اخنفالاض كبالري يف سربال إىل، والاليت سالت دي 2014

عالالالل املالالالواطنر ب أن ىلإالنظالالالا   يف دالالالر يسالالالعا ب رألالالاليم  اآلن   يربطألالالالأ مالالالن السالالالعودير سالالالوى أن يقتصالالالدوا ابالسالالالتهم
 توتسالبب. واطنركاوى املالشالمن االعتماد عألا اإعانت احلكومية األمر الالذي  زاد مالن  يعتمدون عألا أنفسهم ودال  

نيالة طة سالنتها اللادخول اخل . ومعيابدت اجات املواطنر عألا موارع التواصل االجتماع خريةاأل ات التقشفيةجراىاإ
 ي.ارتصادي وال سياس ن معظم التعيري احلاصل هو تعيري اجتماعي الأن ننكر أفم نستطيع 

دالالداث ألشالالكيألة مالالن اذلالال  عالالن طريالالق افتتالالاح تصالالرف انتبالالا  السالالعودير عالالن آال  التعيالالري و  إىلسالالعت احلكومالالة لقالالد 
ع و  مألكالي ينالسالصدر مر (. كما ية، ومبارايت املصارعة...املوسيقالتفيهية اليت كانت ًظورة يف الساوق )كاحلفمت 

 .لقاى القبض عألا املواطنر وسبأ القيود الوهاويةإالشرطة الدينية )رجال اهلي ة( من 

املوضالالو   والالرز موضالالوعان كبالالريان  مهمالالان لألنقالالا  يف املمألكالالة. 2030وىل ملشالالرو  رؤيالالة مالالع مالالرور الالالذكرى السالالنوية األو 
صالالالمدية عنالالالدما تشالالالتد صالالالعووة سالالالتمأل  الشالالال اعة لألتمسالالال  خبططهالالالا اإ ذا كانالالالت احلكومالالالةإمالالالا ول هالالالو التسالالالاؤل األ
 يءا  أعألا احلفا  عألا السألطة وابلتا  ردرته  كان ًمد ون سألمان رادرا  ما  ذا إواملوضو  اللاين هو التساؤل  .موراأل

عمالالاله أطمالالوح ًمالالد والالن سالالألمان يف جالالدول  مالالراىعالالارض وعالالض األي صالالمدية وعالالد مالالوت والالالد .عألالالا تسالاليري خططالاله اإ
ة يف املمألكالة يالاإرهاوددالض التهديالدات  صمدية وملعامألته القاسية لو  العهد ًمد ون نيالف الالذي تالوىلّ لألخطط اإ

 .أرامكودارة االرتصاد والدفا  وشركة إيف در توىل ًمد ون سألمان 
                                                           

ّمتدرجة في المركز االستشاري للدراسات والتوثيق. ،فاطمة عياش عداد وترجمةإّ 7
8 Karen Elliott House، Saudi Arabia in Transition From Defense to Offense، But How to Score? Belfer Center Paper، July 

2017 
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نالالاى دكالالم املألالال  ثأملقبالالل. اونالالاى االرتصالالاد السالالعودي يف العقالالد  إعالالادةوجالالود فرصالالة دقيقيالالة  تنالالارش هالالذ  الوررالالة فرضالالية
 2015لتسالقط يف  2015ودال  عالا   2005يف السنة من عا  $ مأليار  300عائدات احلكومة أكلر من  وألعتعبدهللا 

دة سالاع مالن األجالور ملدىند األنصف القيمة. ويف هالذ  الفالتة أنفالق املألال  عبالدهللا عألالا التعألاليم والصالحة وتالوفري احلال إىل
دي النمالو االرتصالا دية تورالفصالمووعالد سالنة مالن ااهالود اإ وناى العشرات من املشالاريع الكالربى. إىلالفقراى ابإضافة 

 فالالروف صالالالعبة ون يفويعالاليش الشالالالباب السالالعودي .2016عالالا  % 0.1 إىل% 1.4مالالن املتورالالالع اخنفالالاض النمالالو مالالالن كالالان و 
 .%40أصبحت نسبة البطالة  إذ ها يف الساوقرفو اليت ع وضا مقارنة ابأل

رة. وخالمل عالا  خاطجريى لدرجة املمسعة عألا أنه ذكي وروي و  خألق 2030من خمل رؤية ًمد ون سألمان  داول
 لسالالماح ابلتفيالالهفسالالهم واب  وتعيالالري ثالالوري وذلالال  سعالالل السالالعودير يعتمالالدون عألالالا أنو قنالاله سالاليعألالالا البالالدى ابلعمالالل وعالالد ا

العتالالدال اسالالعودي هالالو ن أسالالام الن الالاح الإيقالالول ًمالالد والالن سالالألمان   عالالن الالالنفط. وسعالالل االرتصالالاد السالالعودي مسالالتقم  
ركة الالالالنفط خبصخصالالالة شالالال ولعالالالل أكلالالالر مالالالا يالالالدهش هالالو وعالالالد  والشالالفافية . واالمتيالالالاز، واالنءالالالباس واملسالالالاواة والتسالالامح،
عالالد  وو  ألتعيالالري وذلالال لورالالد أوضالالح ان كالالل شالاليى راوالالل  رث الشالالعأ.إجالالوهرة السالالعودية الالاليت تعتالالرب  أرامكالالوالسالالعودية 
 حناى العا .ألألبيع لألمستلمرين من كافة  أرامكومن % 5وعرض 

وعد  ألمر انعكس سألبا  اال أن إ مري يف تعزيز االرتصاد يف املمألكةيف وداية األمر أع أ الشباب السعوديون ووعود األ
والالالدأت  مث .ي الالالة لالالالذل نتجتميالالالد النظالالالا  ملأليالالالارات الالالالدوالرات يف العقالالالود احلكوميالالالة ووالالالدى الشالالالركات وصالالالرف موففيهالالالا 

رالالة مليالالا  والكهالالرابى والطاودفالاليض اإعالالانت عألالا ا %30عالانت ملالالوففي الدولالالة ونسالبة رواتالالأ واإاحلكومالة وتخفالاليض ال
  من واددة يف اليو  عمألون ساعةيهتا  موففي الدولة اّنم اة ومما زاد الطر وألّ  سر.اليت تساعد يف سد ادتياجات األ

أدالالد  وضالالحغءالالأ. وي إىلل احلمالالام لتصالالمح حتالالوّ  إىلذلالال  أدى  ورالالد ة.ربالالل رئالاليس جمألالالس اخلدمالالة املدنيالالة السالالعودي
 سالتعد لأللالورة ضالدمأن الشالعأ أن الشعأ ال يكتث لألسياسة أو حلقوق االنسان ول يهمه املال و املنتقدين احملافظر 

 احلكومة يف دال ساىت األوضا .

هالالا ؤيالالة جنادالالات خطترغبتهالالا ور لعألالالا احلكومالالة  يةءالالعوطات الشالالعبالعامهالالا اللالالاين ازدادت   2030رؤيالالة  مالالع دخالالول 
قطالا  دة يف تطالوير الوفري املسالاعتالوابلتا  عد   اخلارج إىلمواهلم أصمدية. ورا  وعض السعودير األغنياى وتهريأ إا

من الع الز يف  ا  سدُّ جزىقد األجنل الذي كان يناخنفاض ادتياطي ال إىل ابإضافة اخلا  وخألق فر  عمل جديدة.
ر جتمالالاعي الالالذي أرلتحالالرر االاإهلالالاى الشالالعأ عالالن األخبالالار االرتصالالادية السالالي ة عالالرب مزيالالد مالالن  النظالالا  دالالاولو نيالالة. امليزا

فالالي رر الالالذي كالالان خيلالالاين املتحالالد ابلعقيالالدة الدينيالالة والقسالالم الول املقيالالرسالالمر: القسالالم األ إىلسالالخرية الشالالعأ املنقسالالم  
 من نبذ الشعأ له. حترر  خوفا  

ويف هالالذ  األاي  والالدأت . أنالاله يتوجالالأ عأليالاله تعيالالري عقأليالالة املالالواطنر لتعيالالري ارتصالالاد املمألكالالةًمالالد والالن سالالألمان ورالالد أدرب 
مالالن شالالعرهّن ورالالد  ا  ىوجالالز وضالاليقة ووالالظح يظهالالرن وجالالوههنَّ ألبسالالن عبالالاىات مألونالالة يفالالاهرة التحالالرر ابلشالاليو  فبالالدأت النسالالاى 
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ح هالالالذا األمالالالر شالالال اعة  يف جمتمالالالع كالالالان مألي الالالا    ، كمالالالا زادسالالالاى السالالالافرات يف السالالال نابلشالالالرطة الدينيالالالة الالالاليت تالالالزّج الن اعتربالالالرب 
 إىل  احنالازوا رألاليم  راحملالافظر السالعوديأن دال   .االختمس ور اانسر يف األماكن العامة اليت جتتذب أعدادا  متزايدة

ونالالاله ورالالالد زياّلالالن رالالالالأ احلألالالالوى وصالالالورة ميكالالالي مالالالاوم. هالالالذ  أدالالالد الشالالاليور وعيالالالد مالالاليمد أهالالالذ  الظالالالاهرة ديالالالا ادتفالالالل 
 ألعرب.ل دا  يتقأل لطاملا اعتربتمنافية لألعادات الوهاوية و  مورا  أاالدتفاالت والصور كانت 

 داريالالة كالالإدارةإ سالالاى مناصالالأالالالدور املتنالالامي لألمالالرأة يف االرتصالالاد السالالعودي مالالن أوالالرز التعيالالريات ديالالا اسالالتألمت النكالالان 
 اّ مالالعتالالرب عمالالم  ًرّ يت كانالالت تتعيالالر امالالرأة إدارة الرايضالالة الالال ومالالن أكلالالر املناصالالأ إدهاشالالا  . مالالن املناصالالأ امصالالرف وغريهالال

سالرا  يف إا إىلمالة لألرايضالة ي الة العاتسالعا األمالرية ريالا ونالت ونالدر رئيسالة شال ون املالرأة يف اهلو  خلطوات  الشيطان. ا  واتّباع
ايدة تالربعحالدُّ ز و  عيالة.ا أّنالا طبيمالور عألالالنالام هالذ  األوتركالز عألالا أن يتقبالل ألنسالاى السالعودايت، لاتدة املنشالةت الرايضالية إ

غالبيالالالالة  إنذ إ. 2030هالالالالداف املطرودالالالالة يف رؤيالالالالة مالالالالن أسالالالالهل وأهالالالالم األ% 30 إىل% 22نسالالالالبة النسالالالالاى العالالالالاممت مالالالالن 
 لرجال.اجية من انتإأّن النساى أكلر ثقافة وأكلر  عألا  ا مجتة إمن النساى، و  يف السعودية املتخرجر

ملعتدلر اماى املسألمر لعألا تش يع إىليسعا  ولذاخألق ياسة لدى الشباب  إىل العهد يهدفو  يعتقد البعض أن 
د. ورالالالد أطألالالالق ل آل سالالالعو يف احلفالالالا  عألالالالا اجملتمالالالع السالالالعودي يف فالالال الالالالذي لعالالالأ دورا   سالالالم  احملالالالافن ثالالالري اإ تقألالالاليصو 

  غريهم.و واحملافظر انتقادات العائألة  عن  خططه لت ديد اجملتمع واالرتصاد السعودي متعاضيا  

ادات غالالري النفطيالالة ونسالالبة يالالر زادت اإو  2017رامالالت املمألكالالة وتخفالاليض الع الالز يف املوازنالالة يف الروالالع األول مالالن عالالا  لقالالد 
ذر عألالا الالرغم مالن حبال خطواهتالايف هالذ  االدصالاىات ت كالد اسالتمرارية احلكومالة  .%2.5نفاق ونسبة خنفض اإوا 1.3%

 واسالتدادسالاد كافحالة الفيرى أدد رجال األعمال أن التعيري احلقيقي يتطألأ مالن احلكومالة مو  صمح.طمودها يف اإ
كالر    ذي مالا زال ينشالرلتعأليمالي الالصالمح عألالا املسالتوى ااإ إىل ابإضالافةمالراى عأليهالا، املمتألكات العامة اليت اسالتوىل األ

 الوهاوير لأليهود واملسيحير واملسألمر الشيعة.

ملتشالالائمون اموعالالات: جم ثالالمث إىل الالالرايض وعميالالد رجالالال األعمالالال السالالعودير اجملتمالالع يقسالالم رئالاليس رسالالم الت الالارة يف
يالالرون  ت التوكيالالل وهالالمة أو عمالالوالفاملتشالالائمون هالالم املعتالالادون عألالالا اللالالراى مالالن الصالالفقات العقاريالال الوارعيالالون واملتفالالائألون.و 

ملصالالالرفيون ون فهالالالم اوارعيالالال. أمالالالا اليةصالالالمدالطرودالالالات اإلألخطالالالر مالالالن ربالالالل  هالالالذا املالالالال السالالالهل احلصالالالول عأليالالاله معرضالالالا  
ه جالال األعمالال أنالر ول عميالد يقالذا كانت احلكومة ستألتز  خبططهالا االصالمدية أ  ال. و إوالصناعيون الذين يتربون ما 

  ويلق سدية احلكومة.متفائل 

وذلالال  عالالرب الطألالالأ مالالن الشالالركات الالاليت  مكالالاناإالدولالالة رالالدر  ماليالالةاحلفالالا  عألالالا  إىليف الورالالت احلالالا  تسالالعا احلكومالالة 
 وهو الالذي يربعالر االرتصالاد الالوطين عالرب مشالاركة العمالالة مستألزماهتا من السوق احملألي دكومية أن تشتي تتألّقا عقودا  

تسالالتورد السالالعودية كالالل مالالا تسالالتهألكه عالالدا الالالنفط والعالالاز لالالذا و  صالالول والتكنولوجيالالا.السالالعودية والبءالالائع واخلالالدمات واأل
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دوات سالالتكون ر أساسالالية لألممألكالالة اال أن كألفالالة األتصالالنيع رطالالع غيالالار وآليالالات مصالالفحة وذخالالائوضالالعت الالالرايض خطالالة 
مأليالون  200مأليون شالخص ملوسالم احلالء و 1.5صعيد السيادي فتستقطأ املمألكة الأما عألا  نتاج.أعألا من كألفة اإ

 لألخزينة العامة. $مأليار 20 سي ذب ما يقاربطة لتوسيع السيادة والتفيه يف املمألكة خن وضع إلألعمرة لذا ف

ودي. ورالد االرتصالاد السالع  ثر عألالاأكلر د  ت ا  واستلمار  ا  عود املتعألقة ابلتعيري تتطألأ ورتأن كل الو  من الواضح جدا  
 االسالتهمب انكمالشلالرية، و ك  ا  أربثريح غءأرب رجال األعمال ألّنم الدظوا اخنفاض الطألأ وعدما مجالدت احلكومالة عقالود

 شالاردا   اوقا  سالانالت عألياله ك  مالا إىل ا را  ًمد والن سالألمان ورفالع الرواتالأ واالعالانتلذ عانت.وعد خفض الرواتأ واإ
 إىل ت وأناله ساليتطرقعالانأ واإساليعيد خفالض الرواتال إال أناله نباله اناله ع ز أكرب يف امليزانيالة إىلأن هذا األمر سي دي 

خالمل  %5بة ملنالازل ونسالوالزايدة عالدد مالالكي ا وعد أيءالا  كما لسد الع ز.   ت الدولةجراىات تقشفية يف دال اضطر إ
 .2020عا   إىلالفتة املمتدة 

و ر ًالالدودي أاملالالواطن يايالالة إىليالالدعا وواوالالة دسالالاب املالالواطن املودالالد والالالذي يهالالدف  أسالالس النظالالا  السالالعودي ورنجمالالا  
 مالواطن يالرمم 10ا  ذا اسالتحق دالو إو  العهالد أناله  ويعتقالد صالمح االرتصالادي.متوسطي الدخل مالن آرر والرامء اإ

املالال  واالسالتفادة مالن السالتهمبادفعات شالهرية لتسالديد التكالاليف املرتفعالة لألميالا  والطارالة والكهالرابى فألرمبالا دالّدوا مالن 
 االعتمالالاد عألالالا ىلإ طالالريقهم يفن التقّشالالف رالالد يولالالد وعالالض املبالالادرات الفرديالالة إذا كالالان السالالعوديون إذ إاملتبقالالي لالالديهم، 

 الذات كما يطمح و  العهد.

ل يرادات لتمويإم هائل من اك  إنتاجاستلمار العائدات  إىلنقد و  إىل أرامكوحتويل ريمة شركة  إىلو  العهد  يسعا
كومالالة وشالالكل أسالالر  ر احليسيسالالاهم يف تطالالو  أرامكالالومالالن  %5ن ويالالع ا عألالالا منتقديالاله ًمالالد والالن سالالألمان رديالالو  مسالالتقبل.

عالالن هالالذ   دا  وعيالال سالالعودية.ألممألكالالة العرويالالة الل مألكالالا   أرامكالالوكافالالة القطاعالالات االرتصالالادية وكالالل هالالذا سيحصالالل وسالالتبقا ل
ة ريمالة  تقالّد  املمألكالهلم ما   املعروضة أرامكوريمة التحدايت السياسية فإن املستلمرين لن يستطيعوا أن دكموا عألا 

 طارالة خالالد فالاتحد وزيالر النتالاج، ولالذل  وعالرائأ عألالا اإنتالاج وكيفيالة فالرض الءالونسبة اإ أرامكودتياطي النفط يف ا
احلكومالالالة خبفالالالالض  رامالالالتكمالالالالا . 2018مأليالالالار ورميالالالالل ربالالالل عالالالا   260ان ادتيالالالاطي املمألكالالالالة سالالاليبألهن  يقالالالد   كيالالالدا  أن 

 أرامكالالومالالن % 95احلكومالالة متألالال   ومالالا دامالالت وذلالال  االالذب املسالالتلمرين. % 50 إىل% 85مالالن  أرامكالالوالءالالرائأ عألالالا 
 و من الءرائأ.أرابح من األّيت يرادات ستن كانت اإإفم يهم 

ّذر ب ولنالالدن. ورالالد دالالنيويور الكالال  ا  كبالالري   ا  شالالراى شالالركة ،الالذا احل الالم سالالور إىلين العالالا  األو  االالذب املسالالتلمر يتطألالالأ العالالرض 
الالذي  2016م عالا  الكالوجنر  هنالاب والاوف فيمالا يتعألالق وقالرار تًامو املمألكة من وورصة نيويورب وخطورهتا إذ مالا زالال

يالالدات دفعالالت السالالعودية كمالالا والالرزت تعق  السالالعودية.سالالبتمرب مبقاضالالاة أيألالالول/ 11ضالالحااي دادثالالة  وائالالليقءالالي ابلّسالالماح لع
 سهم الربيطانية(.شركة فوتسي )م شر األيف  أرامكوعد  رغبتها يف ادراج شركة  إوداى
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ن يز السالعوديون عالاج ين ديالا وقالوضا  يف اليمففي الوارع   تتحسن األ ،مور الظاهرةدتألف الورائع عن األإرأليميا ، 
ل مريكي عرب إنزادة الدعم األأ ًمد ون سألمان وزايطالورد . إيرانعومر من ربل نصار احلوثي املدأعن التقّد  ضد 

داث يف سالوراي تتطالّور األدال  كمالا   مشاركة االسالتخبارات.ابلدعم الألوجسيت و االكتفاى امليدان وليس  إىلخاصة روات 
كالالرب ألأن اخلطالر ا رامالالأإدارة ت تالرىو  الءالروة الاليت رامالالت ،الا أمريكالا عألالالا القاعالدة ااويالالة السالورية   تال ثر عألالالا سالوراي.ف

م لسالالعودية فبالالالرغارالالت. أمالالا ورواب يف أي و أمريكيالالة و الالالوالايت املتحالالدة األ اعألالال يكمالالن يف داعالالش الالاليت رالالد تشالالن ه ومالالا  
هالالا اخلطالالر ىدألفاو  إيالالرانرب املقدسالالتر إال أّنالالا تعتالال سالالم اإهتديالالد داعالالش ابإطادالالة دل سالالعود واسالالتجا  مالالدينيت  مالالن

 األساسي.

يموت وأن ًمالد ألال  سالألمان سالأن امل ،و الالذين عارضالو أألوا اإصالمح املواطنون السعوديون سواى الذين فءّ توّرع لقد 
رواّلالع ًمالد والالن د ولالت وترالن هالذ  التورعالالات أدكمالاله وإصالمداته. إال  والن نيالف سالاليتوىل احلكالم ويطالرد اوالالن عماله منهيالا  

ألمالر الالذي افالس العائألالة نلالن يكالون مالن  دقالا  توّعد املألال  ان مالن ساليتوىل العهالد الو  العر .عألا سألمان وإصمداته 
 وراثيالة إبنشالاى مألكيالة و  الدقالا  ساليق هالدلألع نه وتعير املأل  سألمان الوناله وليالا  أخفف واوف العائألة املالكة اليت فنت 

والنقض عهالد  رالد يقالو ان ًمالد والن سالألمأن إال  ساسالي مالن دقالورهم.دفاد املأل  األأوناى و أخاصة وه وابلتا  درمان 
ى ألمان فالبعض ير سول ًمد ون دتألف وجهات النظر دو  . لألعهدا  عوا  وليّ أن سبعة ونه الذي يبألهن اآلإ ويعّر والد  

يتخالالوف و ال أسالالألووه. صالمداته و إع الالبهم ال تمالالن عمالر  وطيشالاله، ومالنهم مالالن ال رألقالالون ولكالنهم  ضالالرورية إصالمداته أن
نالالة طالالوال املمألكالالة آم لألخطالالر ديالالا رالا  إبوقالالاىمالن الالالداخألي سالاليعّرض األًمالد والالن نيالالف  هتمالاليشمالالن أن  مالالراىوعالض األ
 فتة عمأله.

مالالن الالالداخألي. مألالالف األ يتبالالع وزيالالر الداخأليالالة ااديالالد عبالالدالعزيز والالن سالالعود والالن نيالالف خطالالا عمالاله وجالالد  يف التعامالالل مالالع
ون ألدوار ّياليته وهالممألكالة دالدى ًافظالات املإعألالا مالنهم  شالباب ملألاله   تعيالر كالل أمالراىوتربقارن رألة خربته مع تسالع 

ّنالالم خءالالعوا إل ن سالالألمان والالكالالل هالالذ  التعيالالريات ال تعالالين أن العائألالالة املالكالالة رالالد احتالالدت يف صالالف ًمالالد والال  أكالالرب. رياديالالة
ختار ف الالة الشالالباب سالالت فالإن نتخالالابابالتمنيالالات املألالال . ولالو كالالان اخليالالار رهالن أمالالر املالالواطنر يف دالالال مسرب الحح هلالالم ل مالا  اادت 

 يف.كلر فوز ًمد ون نأو أروعر من العمر يبألعون األًمد ون سألمان وينما سريجح الذين 

ررت رالال ةاألمريكيالتحالالدة ايت املتواجاله املمألكالة العرويالالة السالعودية مشالالاكل داخأليالة وخارجيالالة   يسالبق هلالالا مليالل ولكالالن الالوال
و سالتى أ رانإيال،ا مالع ذا كانالت السالعودية ستصالفي دسالاإمالا  الوروف مع السعودية وعد تاين سنوات. وليس واضالحا  

ل مالن ة حلمايالة الالداخها الداخألياللالر حلالل مشالاكألأكن تتفالرر أاوية يف احلد مالن التالوتر القالائم وينهمالا. وعألالا السالعودية إب
فألالاليس ، اعيدي واالجتمالالصالالمح االرتصالالاإا السالالعودية حنالالو مريكالالا تشال يعأ. تواصالالل إيالالرانعالد  االسالالتقرار الالالذي فرضالالته 

ا دقالالالوق واحلفالالالا  عألالالال ق االسالالالتقراريف السالالالعودية وحتقيالالالسالالالم  املتطالالالرف تعالالالديل اإ ءالالالل مالالالنفأهالالالم و أ اسالالالتاتي يةهنالالالاب 
 . يهانسان فاإ
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 9مستقبل العالقات المذهبية في الشرق األوسط

 201710، جيفري مارتيين، هيذر ويليامز، ويليام يونغ، مركز راند

 

سالواى يف الصالراعات  ،الشالرق األوسالطساسالي وال والد مناله يف أي وجاله هال - سيما القطبر الشيعي والسينال–الطائفية 
دارة إ وصالالوال   إيالالرانو لسالالعودية االداخأليالالة واحلالالروب األهأليالالة يف العالالراق وسالالوراي والالاليمن أو يف الصالالراعات اإرأليميالالة والالر 

و أ يت يصالالعأ رياسالالهالطائفيالالة الالالاالطائفيالالة هالالي الالاليت تشالالكل التطالالّور يف املنطقالالة. هالالذ  ف .دينيالالا   وتألطالالةالدولالالة يف وألالالدان 
سالاعدة عداد  ملإرير   هذا التقو كي. ري خرى يف املنطقة هي ًور اهتما  اجملتمع اإستخبارايت األمأفّكها عن متعريات 

هالالالذ  تصالالالميم   و لقادمالالالة. ة سالالاليناريوهات لتطالالالّور الطائفيالالالة يف الشالالالرق األوسالالالط يف العقالالالود ادهالالالذا اجملتمالالالع عالالالرب طالالالرح عالالال
رّكات نعتقد أّنا مهمة لتشكالسيناريوهات عرب حتأليل مربنّظم   وناؤ  من فر   الطائفية. يل تطّورضيات ًو

 

 الفرضيات:
سالالاليناريوهات ألالالالا كالالالل ال،الالالدف دصالالالر السالالاليناريوهات يف إطالالالار القيالالالود الوارعيالالالة والالالدأن ووضالالالع الفرضالالاليات الالالاليت تنطبالالالق ع

ويالالة  اهلو   الالالديوغرافيالتاليالالة: . هالالذ  الفرضالاليات جمّمعالالة ضالالمن الف الالات ااالعتبالالاراملمكنالالة الالاليت اخالالذها وعالالر  املسالالتقبألية
 يف الشرق األوسط. واالرتصاديةاحلالة السياسية 

الالّنة  االنقسالالا أن  يهالال االفرضالالية املتعأّلقالالة ابلالالديوغرافي يفورالالون الشالاليعة  اّنالالمالعالالاملي لألمسالالألمر سالاليبقا يربظهالالر غالبيالالة السرب
 العالالريب قشالالر وامل إيالالرانالطالالائفي هالالذا عألالالا دالالدود الفالالالق الطالالائفي يف اخلألالاليء و  االنقسالالا . غالالري أن 1 إىل 5عالالددا  مبعالالدل 

و د  أ. وحنن ال نعتقد ان هذا التوازن ور السنة والشيعة عألا ددود هذا الفالق 1 إىل 1معدل سيكون رريأ من 
، مالا عالدا لبنالان األوسالط،دول الشالرق يف كالل  أي أنه يف أدد دول هذا الفالق سوف يتعري يف السنر العشر القادمة.

طائفة غالبة لديها ميزة عددية ال يكن رألبها يف فل الظروف املتورعالة. يف لبنالان مالن املعالروف أن الشاليعة لالديهم  هناب
. يف فالالروف طبيعيالالة نتورالالع أن 1932املوارنالالة رغالالم أن آخالالر ادصالالاى رالالد   عالالا   رغألبيالالة طفيفالالة عألالالا السالالنة واملسالاليحيأ

ديا أنه من املعروف أن الطائفة الشيعية لديها معّدل الالوالدات األعألالا يف لبنالان. إال  تستمر هذ  األكلرية مستقبم  
روع عدد  إىلأن عدد السورير اآلن وصل  أن استءافة المج ر السورير يف لبنان رد يقألأ هذ  األكلرية خصوصا  

مالن املتورالع أن يكالون  يف سالوراي والعالراق والاليمن أن النالزوح الالداخألي حتديالدا   إىلاإشارة من املهم  ،الألبنانير. ديوغرافيا  
 البألدان.هذ   ثري عألا امليزان الطائفي يف  له

                                                           
 .عداد حسين شكر، متدرج في مديرية الدراسات اإلستراتيجيةإترجمة و  9

10 The Future of Sectarian Relations in the Middle East Jeffrey Martini، Heather Williams، and William Young، 2017. 
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ت ظهر عالرب الورالا تألفة ستبقابلنسبة لألهوايت، فرضيتنا األساسية ،ذا اخلصو  يف الشرق األوسط أن اهلوايت املخت
ساله اكلالر مالن ا يربعالّرف نفالشالرق أوسالطي ساليبقن اإنسالان إالقالول  . يكننالااملسالت دة يف كالل فالتة عألالا األوضالا  ونالاى

 ادسيسالالتمر روّ و . االرتصالالاديةو  االجتماعيالالةالدولالالة وااالالنس والطبقالالة و رق وروميالالة تعريالالف مالالن ضالالمنها عمرتالاله ابلالالدين والع الال
تألفالالالة ملالالالل وتكالالالتمت و سيتنافسالالالون مالالالع آخالالالرين سالالاليعمألون عألالالالا تعب الالالة جتمعالالالاتأّنالالالم  ابلعمالالالل لتوبهالالالا إال  الطائفيالالالة

 النخالالأ، ألالالا رالالراراتأن رالوة الطائفيالالة سالالتعتمد وشالالكل أساسالي ع حنالالن نعتقالالد أيءالالا   قالالومي يف مصالر.أصالحاب الفكالالر ال
يالة، والعكالس ل اهلويالة القومام تفّءالالنال ان بعالم امن املمكن لألححوكمة اايدة والتالاريخ القالومي الطويالل أن يال ثّر  ملم  ف

 صحيح.

ادمالة لعشالر سالنوات القاكبالري يف   لألمنطقة فالإن النزاعالات ستنتشالر وشالكل واالرتصاديةأما يف ما يتعأّلق ابحلالة السياسية 
جتمالالع السالالنة  لطالالائفي الالاليتإن دول الفالالالق ا مثالطائفيالالة عألالالا اسالالتعمل الفرصالالة.  مناصالالرييف الشالالرق األوسالالط ممالالا دالالا 

 وأخالالريا   ضالاليها.ا كامالالل أرارالالادرة عألالالا السالاليطرة عألالال ولالالن تكالالونضالالعيفة تنقصالالها الشالالرعية الواسالالعة  والشالاليعة سالالتكون دوال  
 .ام لألطوائف التاوعة هلر الراعيتر األساسيترستكونن الدولت إيرانفإن السعودية و 

 

 احملر كات: 
انيالة ض هنالا ًركالات تطقالة، نسالتعر الطائفيالة يف املن االختمفاتمكن أن تسألكها من املاليت  تمألةاملسارات احمل الختبار

وغالري  نتمالاعيو االجن و شالطثمثالة ف الات: النا إىللصرا  سين شيعي يف الشرق األوسط، هذ  احملركالات يكالن تقساليمها 
 .رالدولي المعبر ةواستاتي ياحلكومير  الف ة اليت تتعأّلق ودول اإرأليم واملنار اإرأليمي  

 ن وغري احلكوميني:و ن اإلجتماعيو الناشط  1

ري الطائفيالالالة غالالالاهلالالالوايت  هيمنالالالةإن اهلويالالالة الذاتيالالالة أو رالالالوة اهلوياّلالالة الطائفيالالالة مقاوالالالل اهلالالالوايت األخالالالرى،  -أ
 ستحد وتقألل من واطر الصراعات الطائفية والعكس صحيح.

بالالل رخالالرى مالالن األ واالعتقالالاداتالالالديين  إن نشالالر فكالالر التسالالامح يف وجالاله الطوائالالف  طالالابطبيعالالة اخل -ب
 رجال الدين سيحد من واطر الصراعات الطائفية والعكس صحيح.

اسالالر األعبالالوا دور كالالومير  كمالالا رجالالال الالالدين، فالالإن هالال الى الناشالالطر يكالالن أن ياحلغالالري ن و الناشالالط -ت
 عات.او يألعبوا دور امل جء هلذ  النز ألألحد من النزعات الطائفية 
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 واملناخ اإلقليمي:الفئة اليت تتعل ق بدول اإلقليم   2

–ذ  القالالالوى هالالاله مالالالن املمكالالالن أن تألعالالالأ إناّلالالأمههالالالا السياسالالالات اخلارجيالالالة لألقالالالوى اإرأليميالالالة  ديالالالا  -أ
 قراراالسالتطقالة أو نشالر ا  إّما يف  جيء الصرا  املالذهل يف املندورا  أساسي -حتديدا   إيرانالسعودية و 

 عرب سياساهتا اخلارجية ومساعيها لزايدة نفوذها.

ز مالالان والالدون متييالالتالالوفّر األو احلكومالالة السالالأليمة واايالالدة الالاليت تالالوزّ  اخلالالدمات العامالالة نوعيالالة احلحوكمالالة  ف -ب
لنالالالام ل والى الألحالالالد مالالالن التشالالالن ات الطائفيالالالة وسالالالت ع ا  جيالالالد ا  طالالالائفي والالالر الالالالداينت سالالالتوفر مناخالالال

العامالالالة  اخلالالدمات لألحكومالالة مباشالالرة عالالرب عقالالد اجتمالالاعي، أمالالالا السياسالالات السالالي ة والتمييالالز يف تقالالدا
  دي لألعكس متاما .تس وتوفري األمان

 ارتفالالا  سالالعودية، أويف دولالالة مالالا ملالالل الشالاليعة يف ال االرتصالالادي  أي أن التمييالالز االرتصالالاديالوضالالع  -ت
تشالعر طائفيالة وسال االنقسالاماتسالتعذي  ،االرتصاديةمعدل البطالة داخل ف ة الشباب والءعوطات 

 سي دي لألعكس.ف االرتصادية، أما النمو ظألوميوعض ااماعات ابمل

 ا  فيالالة وتولالالد عنفالالة الطائاهلويالال قالالوية تقالالالتوّجالاله حنالالو الصالالرا   مبعالالت أن الصالالراعات والنزاعالالات يف املنط -ث
 مكانية.من هذ  اإ سيخفف وددّ فأكلر، أما دل النزاعات 

ألكالالالون التالالالّثري يممالالالن  ،كيالالالةاألمري روسالالاليا والالالالوالايت املتحالالالدة  أمّههالالالم والالالم دصالالالرو الالالالدولير،  اسالالالتاجتية المعبالالالر .3
يف  سالالالتقرارااليل نشالالالر املالالالذهل وتفءالالال االدتقالالالانيالالالف فديالالالا يكالالالن هلالالال الى المعبالالالر د، اإرألالالاليم والتالالدخل يف

 املنطقة، ويكن العكس أيءا .

لمعبالالالالالر  كالالالالالن أن تعمالالالالالل وشالالالالالكل وتألالالالالالف وغالالالالالري مت الالالالالانس، ديالالالالالا يكالالالالالنيمالالالالالن املهالالالالالم التوضالالالالاليح أن هالالالالالذ  احملركالالالالالات 
كالذا ابرالي املعالاكس، وه جتالا االّرب يف احلحوكحمالة الّسالي ة تتحاليف املنطقة إال أن  االستقراراإستاتي ير التحرب حنو نشر 

 احملركات.
 

 السيناريوهات:
ات، عألمالا  أن احملركال مالن ا  تألفالو ا  زبم تربظهر اعألا الفرضيات واحملركات وألّنّ  السيناريوهات األروعة وناى ذ لقد اختن ه

 نذكرها: أنّه من املمكن أن يوجد سيناريوهات أخرى غري اليت هذ  السيناريوهات ليست دصرية أي
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 :النزعة احمللية صعود  1
حنالالالو  متهونالالالزع مئهالالاليف هالالذا السالالاليناريو يالالالتقألص دور اإسالالالممير يف الشالالالرق األوسالالالط، وهالالذا نتي الالالة ضالالالعف أدا

يف  الذاتيالة رةلالتدا اعالاتتزايالد طألالأ ااميديا  حملألياتفهور دالة نسميها حنن اب إىلمما ي دي  االستبداد
عألالالا امتصالالا   أليالالة يسالالاعدفتمكالالر اإدارات احملأليالالة وااماعالالات احمل رئيسالالية.ال مخالالدماهتو مالالا يتعألالالق وشالال وّنم 

عود األرثوذكسالية الدينيالة رد فعالل عألالا صالكال  تظهالر النزعالة احملأليالةو  الءعوس الداخألية ومنها الءالعوس الطائفيالة.
يالالة القءالالااي احملأل كيالالز عألالالااملاضالالي. إن إعالالادة الت  التبالالاين احملألالالي الالالذي شالالهد  الشالالرق األوسالالط يف العقالالد جتالالذرو 

 يفحملرب األساسالي اية تصبح أي أن احملألدط من أمهية الطائفية يف ريادة األجندات السياسية وتعب ة النام. 
 ،العالالا  السالاليّن   خرا  يفتعريالالف اهلويالالة الذاتيالالة وهالالذا مالالا يالالربز مالالن خالالمل الصالالعود الطفيالالف لألحركالالات الصالالوفية مالال

 ذ ليس لديها منظور أممي. إا العادات احملألية واليت تركز عأل

ما ك،  خاابت الوطنيةعألا االنت اإربال عألا االنتخاابت احملألية اإرباليفوق ويف العديد من احلاالت البارزة 
 كالالرر يف كلالالري مالالن  تتدينيتمالال، فت روالالة  والالريوت القالالادة احملأليالالر يتمتعالالون وشالالعبية أكلالالر مالالن القالالادة الالالوطنيرن أ

دور د مالن ككالل ألالي، ممالا يزيالعألا تقدا اخلدمات العامة وشكل عماحملألية تركز هذ  احلركات  املدن العروية. 
  ا، ووذل  تتحدى هذ  اجملموعات الصاعدة  احلرم القدا  من النخبة.األيديولوجي

ممية ت القوميالة واإسالالنزعالال يتم استبداديان، ألوطرق إباوية. يف وعض ا إن النزعة احملألية ال تظهر دائما   
ال أن هالذ  إلألم تمالع.  كت مالع تنظيمالي  ألالةجتديالد التكيالز عألالا القبي إىل، ممالا يال دي ارصالائية جديالدة،وايت 

عألالا أسالس ملالل  عب الة النالامالطائفية مالن ت وادر  ردرةقألل من وتحتد وشكل واضح من الطائفية  نزعة احملأليةال
 االنتماى الديين.

 شيعي موحد وسط فوضى سنية: عسكرم  2
يعي معسالكر شال ينشالّ فمالن نديالة،  يف اجتالا  معالاكس.يف هالذا الساليناريو يتحالرب املعسالكران الشاليعي والساليّن 

ق لطالالالائفي يف الشالالالر ألتالالالوازن اادة انالالاله فرصالالالة اترخييالالالة لقالالاليقالالالود أتباعالالاله ملواصالالالألة مالالالا يصالالالفه ال أصالالالعر وأكلالالالر احتالالالادا  
ممالا  مالن فعاليتاله، دّ د ر السيّن الداخألي واملصاحل املتباينة يف املعسكاألوسط. ومن ندية أخرى، فإن االرتتال 

 السيطرة.حتقيق مستوى أعألا من النفوذ و ن ااهات الشيعية من يكّ 

وفهالالور  يته يف وألالالد ،دسالالن رودالالاين، وتعالالافم دالالزب هللا وازدايد شالالعبألشالاليخ ل االرتصالالاديةتنفيالالذ الوعالالود إن  
والعالراق وعالد  نإيالراوالر  أيءالا  حتسالن العمرالاتو لالري مالن املنالاطق، ديدر العبادي وقالوة وعالد هزيالة داعالش يف ك

 الشهرودي الذي ود هاويآية هللا العظما عألي السيستاين وتعير آية هللا العظما السيد ًم ىصدار فتو إ
 يعي. اد املعسكر الشمن احت زيدستاخلامن ي، كألها  السيدأعألا وعد  ا  والعرارية رائد ةاإيرانيدمل اانسيتر 
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ادة متوضالالع عالالإلالاليمن و ا، يف فالالل انتهالالاى دالالرب السالالعودية يف املعسالالكر السالاليّن  يف فوضالالايف املقاوالالل تتصالالاعد ال
 حتميالل إىلي ي دسال اينيالر تهديالد داخألالي ًتمالل، وتوجاله الاليمن لألمالدار اإلاايش يف الالداخل السالعودي منعالا  

كن النظالا  مالن ساليتمفاي، جمألس التعاون اخلألي الي. أمالا ابلنسالبة لسالور  ولية ذل  واتليا  إضعاف مس السعودية
 ق حتالاول الالرايضهالذا الساليا . ويفإيرانمع روسيا و جتمعه روية  ةعمريف فل  استعادة أغألبية املناطق السورية

ر كالالالل مالالالن رطالالالوالتقالالالرب أكلالالالر مالالالن روسالالاليا عألالالالا دسالالالاب الالالالوالايت املتحالالالدة الالالاليت تعمالالالق صالالالمهتا العسالالالكرية 
 والرايض.  

ة  السنة يف دالن الفاعألرستعمل الفر  لتوسيع نفوذهم يف در أا إىلالشيعة  احملّصألة يسعا الفاعألون يف
ققوهالا كانالت دالاليت  اسالأاملك الوضع الذايت عند الشيعة تنطألق مالن ادراكهالم أن ديناميكية تعزيز  إن دفا .

فالالات املزيالالد مالالن اخلم إىل يّن تاجالالع السالالوسالالبأ ودالالدهتم مبالالا يزيالالد التالالزامهم جتالالا  هالالذا املبالالدأ. يف املقاوالالل يقالالود ال
 والشقوق يف هذا املعسكر.

 :النفراجسياسة حافة اهلاوية جتلب   3
دفع ّنه أن يالشالرأليمالي مالن إدد اهلاوية، ويتقد  حنالو صالرا   إىليتسم هذا السيناريو وتصاعد الصرا  الطائفي 

يف ّنايالالالة  عالالالامرة  املن هالالالذمواجهالالالة عسالالالكرية مباشالالرة ربالالالل أن تتاجعالالالا عالالال إىل إيالالالراناملمألكالالة العرويالالالة السالالالعودية و 
 مالالا ذاوهالال ينهمالالا،عالالن نشالالوب دالالرب واسالالعة واملطالالاف. وسالالبأ هالالذا التاجالالع هالالو اخلالالوف مالالن العوارالالأ املتتبالالة 

 ، أي جتنأ املواجهة املباشرة.ألمسه ور الدولتر يف ساديت اليمن وسورايتيكن 

 الالالدولتر، ل الصالرا  والردال إىلدالد كبالالري عالن ااهالود الراميالة  إىلاملتحالدة الالوالايت يف هالذا الساليناريو تتخألالا 
مر وتالالّ تقالالو ن أووعالالد روسالاليا،  أمالالاوعءالالها الالالبعض.  سالالتنزافلأل هالالات املتحاروالالة اب تسالالمحمالالن ذلالال   ووالالدال  

  املنطقالة ركالة صالرا واب اتأور حنالو هتهالا وج لحتالوّ فإّنالا  طرطالوم، راعالدة ألويض املتوسالط عالربالبحر يف انفوذها 
 لألمشاركر. 

ابت ًتمألالة يف ضالر  إىلدي الصالرا  عالرب دعالم األرأليالات يف كألتالا الالدولتر ممالا يال   وتالّجيءتقو  طهران والالرايض 
اخلطالالّ سالالفينة  ية وطريالالقتعالالرق مقاتألالالة سالالعود داخأليالالة. وسالالط هالالذا التالالوتر املتصالالاعدالعمالالق الالالداخألي والعواصالالم ال

 إىلاألدالالداث  ن تالال دي هالالذ مالالن أ س طالالائرة. ويف هالالذا السالاليناريو والالدال  إبسالالقا إيالالرانتالالرد و يالالة كبالالرية إيرانجتاريالالة 
وشالالالد  انالبألالالالد قالالالو ي،الالذا . و االنفالالالراج إىلن التصالالعيد. وهالالالذا الورالالالف يالالال دي شالالي ا  فشالالالي ا  امواجهالالة يقالالالرر الفريقالالال

لاليت ال يكالن ألدالداث اامالن أن تنطألالق  ألول   الالذين يالدفعون األجنالدة الطائفيالة حنالو التصالعيد خوفالا   مكاوح
وتفالرض ورالف  همالاواطنيميبقا أن تتمكن الدولتان من فرض التهدئالة عألالا  اإرأليمية السيطرة عأليها. قوىلأل

ملمكالن أن ناله مالن اإذ عألا مسالتوى تصالميم السياسالات إ ا  يشكل هذا السيناريو حتدي كبري التصعيد الشعل. 
 تزداد األمور سوىا  ربل أن تتحسن.
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 الذايت: النفصال إىلقود ك يحمر   تهجريالنزاع العرقي وال  4
 فصالالل إىل ايد أدّ رالال ه الالريالتن الطائفيالالة إال ألن النالالزا  العررالالي و عالاليف هالالذا السالاليناريو،   خيالالف العنالالف الناشالال  

يالالل التالالوترات، تقأل إىل ييالال دلطائفيالالة افعألالالي والالر الطوائالالف. وكمالالا هالالو احلالالال يف السالاليناريو اللالالالا فالالإن  ثالالري 
لالاليس النفصالالال و ا إىلهالالذ  النقطالالة تءالالع اجملتمعالالات يف خطالالر فعألالالي ديالالا تسالالتند  إىلولكالالن عمأليالالة الوصالالول 

الالداخألي  ريه الة والتالقبول. هذا االنقسا  فاهر وشكل واضح يف العراق ديا أدت عمأليالات القتالل العرريال
 مد. أكانت موجودة منذ   ا  القءاى عألا جمتمعات متعددة عرري إىل

وثير عألالا احلال لساليطرة يف ّناية األمر من وضع دالدتمكن رد ت أن روات التحالفيف اليمن وابلرغم من  أما
الشالمال واخلالط  عألالاثيالة و احلكومة املركزية ستبقا ضعيفة ولن تتمكن من حتالدي الساليطرة احل صنعاى، إال أنّ 

غالري املالرجح  ألي لألاليمن مالنن هذا التقسيم الفعأاألدداث إال   وابلرغم من تقدالسادألي يف مدينة احلديدة. 
فالالرز الطالالائفي زيالالد مالالن الم إىلن تلبيالالت منالالاطق النفالالوذ سالالي دي إفالال املسالالتقبل القريالالأ. ويف سالالوراي، أن يتعالالري يف

دالالدث ، التقسالاليم . ودالال  يف الالالدول الصالالعرية جالالدا  عألالالاوالعررالالي وعمأليالالات نالالزوح واسالالعة عألالالا هالالذ  األسالالام
 املنامة والكويت.كما يف مدينيت اإنفصال السين الشيعي عرب األدياى السكنية،  

والاطر قألالل مالن يالطوائالف  العمرات الطائفية هالو  ثالري شالامل. فمالن نديالة، إن التفاعالل األرالل والرإن  ثري 
ر اوينالذر ابختمال ومن ندية أخرى، فإن الفصالل والر اجملتمعالات يعمالق العصالبيات،ة، يومي صداماتددوث 

 جمددا . ن يتم فهور أ إىلالصرا  وبطى 
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Ezra Cohen-Watnick 
 11)كبري مديري برامج اإلستخبارات يف جملس األمن القومي(

 

 شأة: نالولدة وال

 تشالالالايز يف واليالالالة ماريمنالالالد يف منطقالالالة تشالالالايف عامالالالا   30اليهالالالودي الداينالالالة البالالالالهن مالالالن العمالالالر  ترعالالالر  إزرا كالالالوهر واتنيالالال 
(Chevy Chase ،Maryland يف الوالايت املتحدة )ريالأ مالن حملافظالة القا ، وكالان يالتدد يف صالعر  لألكناليساألمريكية

 .2008 ها عا نودرج م 2004دخل جامعة ابنسيألفانيا عا  ه. منزل
ماسالالة الوطنيالالة يف أغألبيالالة أونالالاى ، ممالالا وعالالا احل2001أيألالالول  11يف سالالنواته األخالالرية يف املدرسالالة اللانويالالة يف  واتنيالال كالالان   

عنالالدما دخالالل  2004ل. عالالا  عألالالا القبالالو  ا  جيألالاله الالالذين تقالالدموا لألت نيالالد العسالالكري واإسالالتخبارايت إال أّنالالم كالالانوا صالالعار 
رد  ،وهركال  عالنامعالة دسأ ما ذكالرت صالحيفة اا ،دف، دورة ضباس اإدتياس لألبحريةيف  ااامعة را  ابلتس يل 

ذ  الدورة ودخل مكتالأ انسحأ من ه 2007ميل لامن القومي الذي را  حبماية أجيال من عائألته، إال أنه عا  اا
 .ONIاملخاورات البحرية 

سالالاعد يف  2007انتسالالأ لنالالادي يربعالالرف انالاله املعقالالل األرالالوى واألكالالرب لألمحالالافظر اامهالالورير. عالالا   اامعالالة أيءالالا  يف ا
مسالالاله احلقيقالالالي  أسالالالبو  التوعيالالالة مالالالن أ  إال أنالالاله ذكالالالر أن اإرهالالالابتنظالالاليم نشالالالاس يف احلالالالر  ااالالالامعي  أسالالالبو  التوعيالالالة مالالالن 

املالدعو   Gaffneyالصالديق املقالّرب مالن جالافين  David Horowitzعالاون مالع دافيالد هالورويتز تالفاشية اإسالممية  ابل
 ان ديفيالالد وعالالدها رالالا  مبالالنح الناشالال ر يف ااامعالالة Newsweekمالالن مسالالاعدي ترامالالأ ابنالالون و كالالون واي. ذكالالر تقريالالر 

 Center of)مركالز السياسالات األمنيالة )مركالز األحبالاث اخلالا  واله يف العاصالمة  يف )مالن ضالمنهم كالوهر( فالتة تدريبالة
Security Policy.  ظهالر ييقالول وعالض أصالدراى عائألالة كالوهر اناله كالان ينشالّ يف ياسالة ضالد اإسالم  ديالا كانالت

ذكالر أدالد املالوففر الكبالار يف رسالم إسالتخبارات الالدفا  و  .يف  إسالرائيل غري الشالرعية  ستوطناتالتعاطف مع امل  عند
 .شيى ذو ريمة كبريةفألر يعد   مايكل  صهر ترامأ وهذا ما كانريأن أهل كوهر واتني  عألا عمرة مع كوشن
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رف واتنيال  عألالا مايكالل . وهنالاب تعال DIAودأ كوهر واتني  العمل كمحألل إستخبارايت يف وكالة استخبارات الدفا 
ة صالالبه حتالالت إدار الالالذي كالالان دينهالالا رئالاليس وكالالالة اسالالتخبارات الالالدفا  ربالالل أن يقالالال مالالن من Michael Flynn فميالالن
 خلدمة والعمل يف أفعانستان.ابورا  دينها  .أوابما

  دينهالا رالا CIAيالة ات املركز واتني  فقد فشل األخري يف حتصيل عمل يف وكالالة اإسالتخبار ال وناى عألا ما راله صديق ل
 2013يف اخلالارج. عالا   DIAررببل يف ورنمء خدمالة الالدفا  السالرّية ذرا   2012ووعدها عا  . لقسم الدفا  نءما ابإ

دارة العمالمى األجانالأ. يف هالذا لالتعألم مبالادا جتنيالد وإ CIA الالتاوع لال لربنمء  املزرعة  التدريل واتني  DIAاختارت 
كالالان يشالالي و كالالان صالاليت واتنيالال  غالالري جيالالد ديالالا   يكالالن مجالالاعي مالالن جهالالة   Newsweekالالالربنمء ونالالاى ملالالا ذكالالرت 

ألوسالالط إال أنالاله  لشالالرق اا إىللألالالذهاب   وزممئالاله املتالالدرور لألمسالال ول عالالنهم مالالن جهالالة أخالالرى. وعالالد هالالذ  الالالدورة   اختيالالار 
 وكالة اإستخبارات املركزية.لدى كان كار  هلذا االختيار ورا  ابملناووة 

تالالدخل وكالالالة ضالالد  سياسالالاته االندفاعيالالة وكالالان شالالبه عالالدواين نتي الالة مشالالاكل سالالبأي Flynnيف هالالذا الورالالت كالالان فألالالر 
ته أّلماله. أمالا ابلنسالبة لشخصاليمالن مع CIA الهالذا النفالور لال اإستخبارات املركزية يف أفعانستان، ورد أخذ كوهر واتنيال 

ر  ولر عناله وملالديساله لألمسال  املهنية فقد كان بيد تألخيص الشال ون املوكألالة لاله وشالكل ممتالاز وكالان موهالوب يف افهالار نف
وسالالت أن إزرا  وواشالنطن  لوهالذا كالان يربع الالأ فميالن. رالالال ادالد املالالوففر الالرمسير يف جمألالس األمالالن القالومي األمريكالالي 

ألالر ابملالودة فن مايكل ر من ًل العمل خبفاى. وذكر موفف إستخبارايت آخر أن واتني  نسخة طبق األصل عكوه
 .CIAوعد  املودة ل  يرانلروسيا والكراهية إ

 سألالالأ كالالوهر واتنيالال  مالالن رالالا  فألالالر 2016نوفمرب /وعالالد أن فالالاز دونلالالد ترامالالأ ابالنتخالالاابت الر سالالية يف تشالالرين اللالالاين
لاله أمالين خالا  دوّ  كالون تصالريحفريق ترامالأ اإنتقالا ، وكالان أدالد القمئالل مالن الالذين يأل إىلت الدفا  وكالة استخبارا

يالة القالومي يف ودا ون األمالنمن االطم  عألا اإداطات اإستخباراتية وكان يقو  إبداطة ترامأ ونئبه ويالنس يف شال  
 الفتة اإنتقالية.

ي جمألالالس األمالالن بالالري مالالدير عنالالدما عربالالّر فألالالر عألالالا رأم جمألالالس األمالالن القالالومي رالالا  وتعيالالر كالالوهر واتنيالال  يف فريقالاله كك
ليت اريق املعألومات يقو  وتدو القومي لألربامء اإستخباراتية الذي يشرف ،ا عألا العمرات مع وكاالت اإستخبارات 

ألالالا رأم جمألالالس عخأليفالالة لالاله  McMaster ماكماسالالت بالالأ أن تصالالل لألالالرئيس. ووعالالد اسالالتبعاد فألالالر مالالن مركالالز  وتعيالالر
 CIAرات املركزية ة املخاواألمن القومي، سعا األخري لعزل كوهر واتني  من وفيفته خصيصا وعد تدّخل مدير وكال

 أن كالالالوهر كالالالالة. إالّ وتسالالالأليطه الءالالالوى عألالالالا وعالالالض املشالالالاكل يف التعامالالالل مالالالع كالالالوهر واتنيالالال  وانالالاله يشالالالكل هتديالالالد لألو  
 ووفيفته وعد أن تدّخل ترامأ شخصيا عرب ابنون وكوشنري. االدتفا  واتني  استطا 
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عالالرب سالالحأ األولويالالة مالالن  CIAيق عألالالا وكالالالة اإسالالتخبارات املركزيالالة رفألالالر تصالالدى كالالوهر واتنيالال  لألتالالد اسالالتقالةوعالالد 
ردألالة  املمألالوا معاله يفالالذين ع عمأليات العمل السري واعطاى وعءها لألبنتاغون، ورال ادالد املالوففر السالاوقر الالرمسير
 يالران، ونقالل املعركالة إCIA الاإنتقالية أن كوهر واتني  كان يسعا إدخال العمل العسكري لألسادة ديا تعمالل لال

 .ديا أنه يءعها كّولوية يف رائمة أعماله

أ يف مبالت املكتال ملركزيالةا ذكرت نيوز وي  أن كوهر واتني  را  وسحأ املألفات من مركز سري لوكالة اإستخبارات
من  ا  فورنيا الذي أصبح جزىاامهوري من كالي Nunesالبيت األويض ورا  وتسأليمهم لنيونيز  رربالتنفيذي آيزّناور 

ة ألتالاله االنتخاويالالخالالمل ي مالالا عألالالا ترامالالأفريالق ترامالالأ اإنتقالالا . هالالذ  املعألومالالات كانالالت لالالدعم مقولالالة جتسالالس ابراب أواب
2016. 

 واحلرب السورية: إيران

هالالو أدالالد األشالالخا  و ، إيالالران يف ا  أمريكيالالا  كالالوهر واتنيالال  أن اللالالورة أو دالال  تعيالالري النظالالا  بالالأ أن يكالالون هالالدف  يعتالالرب 
ط عأليهالا وشالكل ن عرب الءعسياسة الوالايت املتحدة مع طهرا ويعارض إيرانالذين ي يدون وشدة التعامل وقسوة مع 

ط ون الشرق األوسألعألا لش  إزرا كوهر وديري  هاريف مستشار اجملألس األمن القومي ا وطيى ارتصاداي ودوألوماسيا.
ييق ءالالتكالالة يف سالوراي لألسالعة املعر أن تتعامالل وقالالوة وعدوانيالة يف جنالوب سالالوراي وتو  األمريكيالالةمالن الالالوالايت املتحالدة  انيريالد
 .هلا أليفةوالقوات احل إيرانعألا 
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 نوع الدراسة التاري    خ الكاتب  عنوان الدراسة  اسم المركز 

Brookings  
No simple solution to the Rohingya crisis 

in Myanmar 
Lex Rieffel 13/9/2017 Blog 

Brookings  

Crafting Trump’s first National Security 

Strategy: What it could be—and why it 

might not matter anyway 

Tarun Chhabra  13/9/2017 Report 

Brookings  
Catastrophe on the Yalu: America’s 

intelligence failure in Korea 
Bruce Riedel 13/9/2017 Blog 

Brookings  
As independence vote nears, Iraqi Kurds 

play a risky game of chicken 

Jon Alterman and Mara 

Karlin 
13/9/2017 Blog 

Brookings  
The Syrian crisis: A reckoning and a road 

map 
Itamar Rabinovich  12/9/2017 Blog 

Brookings  
Liberal democracy and the path to peace 

and security 

Madeleine 

Albright and Mehdi Jomaa 
12/9/2017 Report 

Brookings  

An ambiguous partnership: The 

serpentine trajectory of Turkish-Russian 

relations in the era of Erdoğan and Putin 

Pavel K. Baev and Kemal 

Kirişci 
9/1/2017 Report 

Brookings  

Crafting Trump’s first National Security 

Strategy: What it could be—and why it 

might not matter anyway 

Tarun Chhabra 9/13/2017 Report  

Brookings  
The Syrian crisis: A reckoning and a road 

map 
Itamar Rabinovich 9/12/2017 Blog post  

Brookings  
Syrian refugees and the slow march to 

“acceptance” 
Omer Karasapan 9/7/2017 Article  

Begin Sadat Center for 

Strategic Studies 

All Quiet on the Middle Eastern Fron 
jose.v ciprut 12/9/2017 Article 

Begin Sadat Center for 

Strategic Studies 

Geography Still Commands the 

Mediterranean World 

 
Emil avdaliani 12/9/2017 Article 

Centre for Financial 

Crime and Security 

Studies 

Closing the Gap: Assessing Responses to 

Terrorist-Related Kidnap-for-Ransom 

Anja Shortland and Tom 

Keatinge 
9/12/2017 Paper 

IISS 
John Chipman introduces Strategic 

Survey 2017 
-            9/20/2017 Report  

Rusi  

A New State in the Middle East? From 

the Kurdistan Region of Iraq to the 

Republic of Kurdistan 

Gareth Stansfield 9/19/2017 Paper 

https://www.brookings.edu/experts/lex-rieffel/
https://www.brookings.edu/experts/tarun-chhabra-2/
https://www.brookings.edu/experts/bruce-riedel/
https://www.brookings.edu/experts/itamar-rabinovich/
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Carnegie Endowment 

for International Peace 

The Changing Role of Democracy in 

Asian Geopolitics 
MAIKO ICHIHARA 14/9/2017 Article 

Carnegie Endowment 

for International Peace 

Command and Control in North Korea: 

What a Nuclear Launch Might Look Like 

VIPIN NARANG,  ANKIT 

PANDA 

15/9/2017 Article 

Carnegie Endowment 

for International Peace 

India’s Strategic Choices: China and the 

Balance of Power in Asia 
RAJESH RAJAGOPALAN 14/9/2017 Paper 

Carnegie Endowment 

for International Peace 
North Korea: In Deterrence We Trust JAMES M. ACTON 12/9/2017 Article 

Carnegie Moscow 

Center 

Myanmar, Russia’s Muslims, and a New 

Foreign Policy 
Sergei Markedonov 12/9/2017 Commentary 

Carnegie Moscow 

Center 
New World Order 

DMITRI 

TRENIN,  JACOB LINK 

15/9/2017 Interview 

American Enterprise 

Institute for Public 

Policy Research (AEI)  

The GCC’s complicated affair with Iran Andrew Bowen  9/13/2017 Article  

Atlantic Council  The Euro’s Difficult Future LUIGI BONATTI 14/9/2017 Report 

Atlantic Council  

Revolution Unveiled: A Closer Look at 

Iran’s Presence and Influence in the 

Middle East 

PHILLIP SMYTH, TIM 

MICHETTI, AND OWEN 

DANIELS 
14/9/2017 Report 

CATO Institute  
Conservatives Should Want to Preserve 

the Iran Nuclear Deal 
John Glaser 15  /9 / 2017 Article  

Center for American 

Progress (CAP) 

Election Infrastructure: Vulnerabilities 

and Solutions 
Alexander F. Yuan 11/9/2017 Report 

Center for Strategic and 

International Studies  

An Overview of Global Initiatives on 

Countering Closing Space for Civil 

Society 

Jana Baldus, Annika Elena 

Poppe, Jonas Wolff 
13/9/2017 Report 

The Middle East 

Institute 

Is Turkey Back to “Zero Problems” with 

Assad? 
Gönül Tol 9/13/2017 Article  

The Middle East 

Institute 

Iran Expands Its Economic Sphere of 

Influence in Syria 

Ahmad Majidyar 13/9/2017 Article 

The Middle East 

Institute 

Top Iranian, Turkish Military Leaders 

Discuss Regional Issues over Phone  

Ahmad Majidyar 14/9/2017 Blog 

The Middle East 

Institute 

Tehran, Proxies Warn against U.S. 

Military Presence in Post-ISIS Iraq, Syria 

Ahmad Majidyar 11/9/2017 Blog 

The Middle East 

Institute 

Iran Reacts to U.S. Congress Move 

Aimed at Blocking Boeing Sales  

Ahmad Majidyar 15/9/2017 Blog 

http://carnegieendowment.org/experts/1410
http://carnegieendowment.org/experts/1410
http://carnegieendowment.org/experts/434
http://carnegie.ru/commentary/experts/1196
http://carnegie.ru/experts/287
http://carnegie.ru/experts/287
https://www.mei.edu/content/io/iran-expands-its-economic-sphere-influence-syria
https://www.mei.edu/content/io/iran-expands-its-economic-sphere-influence-syria
https://www.mei.edu/profile/ahmad-majidyar
https://www.mei.edu/content/io/top-iranian-turkish-military-leaders-discuss-regional-issues-over-phone
https://www.mei.edu/content/io/top-iranian-turkish-military-leaders-discuss-regional-issues-over-phone
https://www.mei.edu/profile/ahmad-majidyar
https://www.mei.edu/content/io/tehran-proxies-warn-against-us-military-presence-post-isis-iraq-syria
https://www.mei.edu/content/io/tehran-proxies-warn-against-us-military-presence-post-isis-iraq-syria
https://www.mei.edu/profile/ahmad-majidyar
https://www.mei.edu/content/io/iran-reacts-us-congressional-move-block-boeing-sales
https://www.mei.edu/content/io/iran-reacts-us-congressional-move-block-boeing-sales
https://www.mei.edu/profile/ahmad-majidyar
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Rand Corporation  
Educating Syrian Refugees, Challenges 

Facing Host Countries 

Rita Karam, Gail L. 

Zellman 
15/9/2017 Report 

Rand Corporation  

When the Islamic State Comes to Town, 

The Economic Impact of Islamic State 

Governance in Iraq and Syria 

 Eric Robinson, Daniel 

Egel, Patrick B. 

Johnston, Sean 

Mann, Alexander D. 

Rothenberg, David 

Stebbins 

13/9/2017 Report 

Rand Corporation  

What Are the Trends in Armed Conflicts, 

and What Do They Mean for U.S. 

Defense Policy? 

 Thomas S. 

Szayna, Stephen 

Watts, Angela 

O'Mahony, Bryan 

Frederick, Jennifer 

Kavanagh 

12/9/2017 Report 

Rand Corporation  

A More Peaceful World? Regional 

Conflict Trends and U.S. Defense 

Planning 

 Stephen Watts, Bryan 

Frederick, Jennifer 

Kavanagh, Angela 

O'Mahony, Thomas S. 

Szayna, Matthew 

Lane, Alexander 

Stephenson, Colin P. 

Clarke 

12/9/2017 Report 

Council on Foreign 

Relations  

Israel and Hezbollah: Deterrence and the 

Threat of Miscalculation 
Daniel C. Kurtzer  11/9/2017 Report 

Council on Foreign 

Relations  
The Rohingya Migrant Crisis Eleanor Albert 13/9/2017 Background 

The Washington 

Institute  

Splitting Civil Society from the Jihadists 

in Idlib 
Ruwan Rujouleh 14/9/2017 Policy Watch 

The Washington 

Institute  

Congress, Don't Meet with the Muslim 

Brotherhood 
Eric Trager 13/9/2017 Op-Ed 

The Washington 

Institute  

Trump Can Make the Most of a Bad Iran 

Deal 
Michael Singh  13/9/2017 Op-Ed 

The Washington 

Institute  
Shutting the Door to the Islamic State Matthew Levitt 9/9/2017 Article  

The Washington 

Institute 

Jerusalem Palestinian Poll Shows How 

Events Shift Attitudes Sharply, Pro and 

Con 

David Pollock 5/9/2017 Report  

https://www.cfr.org/experts/daniel-c-kurtzer-1
https://www.cfr.org/experts/eleanor-albert
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/ruwan-rujouleh
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/trager-eric
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/singh-michael
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The Washington 

Institute 

A War with Hizbollah Would Essentially 

Mean War with Iran This Time Around 
Hanin Ghaddar 9/4/2017 Article  

The Washington 

Institute 

New Thinking About Israeli National 

Security in a Changing Regional 

Environment(THE 2017 ZEEV SCHIFF 

MEMORIAL LECTURE) 

Maj. Gen. Yair Golan, IDF 9/7/2017 Report  

SIPRI  2017 Stockholm Security Conference -            13/9/2017 Report  

Belfer Center  The Chechens of Syria 
Vera Mironova Ekaterina 

Sergatskova 
2017/9/7  Article  

Institute for the Study 

of War 

The Kremlin's Irregular Army: Ukrainian 

Separatist Order of Battle 
Franklin Holcomb 9/7/2017 Report  

Foreign Affairs  
A Jihadist Breakup in Syria-Tahrir al-

Sham Splits 
Aron Lund 15/9/2017 Article  

The Soufan Group  Hamza bin Laden, al-Qaeda and Syria -            9/15/2017 Report  

مركز صناعة الفكر لدلراسات 

 والاحباث

 ما نوع العقوابت الاقتصادية اليت قد تفرضها تركيا عىل

قلمي كردس تان العراق؟  ا 
 Article 23/9/2017 فريق التحرير

مركز صناعة الفكر لدلراسات 

 والاحباث
 Article 23/9/2017 نظري الكنوري (2موقف العرب الس نة من الاس تفتاء الكردي )

صناعة الفكر لدلراسات مركز 

 والاحباث

ما الرس وراء عدم تدخل السعودية يف أ زمة مسلمي 

 الروهينغا؟
 Article 22/9/2017 فريق التحرير

مركز صنعاء لدلراسات 

 الاسرتاتيجية
 Article 12/9/2017 - 2017المين يف الامم املتحدة  نرشة أ غسطس/أ ب 

مركز صناعة الفكر لدلراسات 

 والاحباث

ر السعودية حنو العلامنية.. ابن سلامن ينقّض عىل "ال م

 ابملعروف والهنيي عن املنكر"
 Article 24/9/2017 فريق التحرير

مركز الفكر الاسرتاتيجي 

 لدلراسات

قلمي كردس تان |  قراءة استرشافية ملسأ ةل انفصال ا 

 التحدايت وال شاكليات
 Studies  23/9/2017 وحدة ادلراسات

الاسرتاتيجي مركز الفكر 

 لدلراسات
 18/9/2017 وحدة الرصد والتحليل مسلمو الروهينغيا .. هل ترحلهم اجلرامئ من ميامنار؟

Estimate 

position 

مركز الفكر الاسرتاتيجي 

 لدلراسات
 6/9/2017 وحدة الرصد والتحليل اس تفتاء كردس تان العراق | التحدايت والفرص

Estimate 

position 

العريب لدلراسات مركز اخلليج 

 الايرانية

يران وروس يا.. جدل التفاعل بني  حتالف الرضورة بني ا 

 الفرص والتحّدايت
 Studies  25/9/2017 د. محمد السعيد ا دريس

مركز اخلليج العريب لدلراسات 

 الايرانية
يــــران  Studies  17/9/2017 ادارة التحرير دوةل الفقيه ومعضةل املؤسس ية احلزبية يف ا 
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مركز اخلليج العريب لدلراسات 

 الايرانية

 ل ممقراءة يف خطايب ترامب وروحاين أ مام امجلعية العامة ل

 املتحدة
 Report 25/9/2017 ادارة التحرير

مركز اخلليج العريب لدلراسات 

 الايرانية

. صاحل ابلمين.-احلويثمعركة كرس العظم بني حتالف 

 ادلوافع والسيناريوهات
 Report 11/9/2017 ادارة التحرير

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
تفاق أ م تكتيك؟  20/9/2017 محمد ابو سعدة مرص واملصاحلة الفلسطينية: ا 

Estimate 

position 

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 22/9/2017 د. سعيد احلاج أ بعاد دمع الكيان الصهيوين لس تقالل كردس تان

Estimate 

position 

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 Article 12/9/2017 حنان عامرنة العالقات الرتكية القطرية: حتدايت وأ فاق

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
كراهات احلارض وخيارات املس تقبل  5/9/2017 عبد الغين مزوز هيئة حترير الشام: ا 

Estimate 

position 

ودراسة  لل حباثاملركز العريب 

 الس ياسات

قلمي كردس تان: بني ال رصار الكردي واملعارضة  اس تفتاء ا 

 ال قلميية

 20/9/2017 وحدة حتليل الس ياسات
Estimate 

position 

ودراسة  لل حباثاملركز العريب 

 الس ياسات

 -استرشاف مس تقبل العامل يف عالقاته احلضارية 

ادلولية:فرانسيس فوكوايما، ال سالم واحلداثة والربيع 

 العريب

 Studies  21/9/2017 مشس ادلين الكيالين

ودراسة  لل حباثاملركز العريب 

 الس ياسات
 6/9/2017 اكظم هامش نعمة القوة النامعة الصينية والعرب

Political 

analysis 

مركز الاهرام لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 Studies  12/9/2017 محمد مجعة خارطة مس تقبل داعش

مركز الاهرام لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية

 احلراك الس يايس يف العراق.. التأ قمل مع مرحةل ما بعد

 2018داعش والاس تعداد لالنتخاابت الترشيعية 
 Studies  10/9/2017 صافيناز محمد أ محد *

مركز الاهرام لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 19/9/2017 صافيناز محمد أ محد * اس تفتاء كردس تان ... حدود التصعيد بني بغداد وأ ربيل

Political 

Analysis 

مركز الاهرام لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 Article 23/9/2017 سعيد عاكشة "ادلوةل الكردية" يف ال دراك ال رسائييل

Hermon center for 

contemporary studies 
 23/9/2017 وحدة ادلراسات سيناريوهات مس تقبل ا دلب

Political 

Analysis 

Hermon center for 

contemporary studies 

اخلليج ا حداهام من ما اذلي تريده روس يا ودول 

 ال خرى؟

 20/9/2017 وحدة الرتمجة والتعريب
Political 

Analysis 

مركز حرمون لدلراسات 

 املعارصة

 يةاملبادئ احملصنة )الراخسة( يف دس تور سورية ادلميقراط 
 Article 12/9/2017 نزار ايوب

Hermon center for 

contemporary studies 
 2/9/2017 وحدة دراسة الس ياسات الس يايس يف ليبياحدود الفرص املتاحة للمسار 

Political 

Analysis 

Hermon center for 

contemporary studies 
 9/9/2017 وحدة دراسة الس ياسات جيش ال سالم يف سورية )النشأ ة واملهنج واملسارات(

Political 

Analysis 

http://www.eipss-eg.org/uploads/-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_o1p9m1hp.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Kurdistan_Referendum_Situation_Assessment.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Kurdistan_Referendum_Situation_Assessment.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Istishraf2_Foresight_of_World_Future_AlKilani.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Istishraf2_Foresight_of_World_Future_AlKilani.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Istishraf2_Foresight_of_World_Future_AlKilani.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%D8%B4%D9%85%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A&Path=https://www.dohainstitute.org/ar&
https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9&Path=https://www.dohainstitute.org/ar
https://www.dohainstitute.org/ar/Pages/SearchPage.aspx?ACRPSAuthor=%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9&Path=https://www.dohainstitute.org/ar
http://acpss.ahram.org.eg/News/16396.aspx#WriterBio
http://acpss.ahram.org.eg/News/16396.aspx#WriterBio
https://harmoon.org/archives/6792
https://harmoon.org/archives/6754
https://harmoon.org/archives/6754
https://harmoon.org/archives/6647
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Al Jazeera center for 

studies 
 20/9/2017 وحدة ادلراسات تأ ثريات أ زمة اخلليج عىل التوازانت ال قلميية

Estimate 

position 

Al Jazeera center for 

studies 
 Report 24/9/2017 حارس حسن أ زمة اس تفتاء كردس تان: التعقيدات واخليارات

Al Jazeera center for 

studies 

ن التشدد البوذي ضد ال قليات املسلمة يف أ س يا: الفاعلو

 والتداعيات
 report 11/9/2017 اس يد صديقي

 اجلزيرة لدلراسات
: مزيد من 2017–2010اجتاهات الاقتصاد ال رسائييل 

ملة َةل وال تمَمَتة والعوم  Article 12/9/2017 المنلحسني أ بو   كثافة الرْسم

Al Jazeera center for 

studies 

ة اجتاهات الس ياسة اخلارجية ال وروبية يف مقاربة ال زم

 اخلليجية
 Report 4/9/2017 س تاسا سالاكنني

Al Jazeera center for 

studies 

 دليناميهتاأ بعاد ال زمة اخلليجية ومأ لهتا )متابعة حتليلية 

 وأ فاقها(

 Files 4/9/2017 وحدة حتليل الس ياسات

Carnegie Moscow 

Center 

Russian Society Wants Change—But of 

What Nature? 

DENIS VOLKOV 29/8/2017 Commentary  

Carnegie endowment 

for International Piece  
Reimagining Palestine MARWAN MUASHER 2017/6/26  Article  

Pew research center  

Globally, People Point to ISIS and 

Climate Change as Leading Security 

Threats 

 JACOB 

POUSHTER AND DORO

THY MANEVICH 
1/8/2017 Article 

Center for Global 

Development (CGD)  

Middle Class: Winners or Losers in a 

Globalized World? 
Nancy Birdsall 3/8/2017 Essay 

BELFER Center for 

Science and 

International Affairs  

The Iranian Cyber threat is Real Trey Herr Laura K. Bate 2017/7/26  Article  

BELFER Center for 

Science and 

International Affairs  

Saudi Arabia in Transition Karen Elliott House Jul-17 Paper  

Institute for the Study 

of War 
Iran and Al Qaeda Exploit Syria Ceasefire By Genevieve Casagrande 2017/8/3  Report  

Foreign Affairs  

Will Iran Become the Next North Korea? 

Avoiding a Nuclear Nightmare in the 

Middle East 

Philip Gordon and Amos 

Yadlin 
2017/8/1  Article  

Foreign Policy  
AMERICANS, NEED HELP IN SYRIA? 

CALL THE CZECHS. 
EMILY TAMKIN -            Article  

Foreign Policy  
‘OUR FUTURE WILL BE VIOLENT 

EXTREMISM’ 
REID STANDISH -            Article 

http://studies.aljazeera.net/ar/profile/170904132726308.html
http://studies.aljazeera.net/ar/files/2017/06/170622115742120.html
http://studies.aljazeera.net/ar/files/2017/06/170622115742120.html
http://carnegie.ru/commentary/72933
http://carnegie.ru/commentary/72933
http://carnegie.ru/experts/1101
https://www.cgdev.org/content/expert/detail/483
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 نوع الدراسة التاري    خ الكاتب  عنوان الدراسة  اسم المركز 

Foreign Policy  
JERUSALEM’S FOREVER CRISIS 

YARDENA SCHWARTZ 
  -            Article 

Foreign Policy  

Tearing Up the Nuke Deal Now Would 

Hand Iran the Best of All Possible 

Worlds 

WILLIAM TOBEY -            Article 

Al-Ahram Center for 

Political and Strategic 

Studies (Egypt) 

عىل هامش ال زمة مع قطر... كيف ميكن مواهجة ا عالم 

 Article 4/8/2017 معزت سالمة د. "اجلزيرة"؟

مركز الاهرام لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 1/8/2017 د. ش اميء منري رصاع املؤسسايت حول هوية القدس وال قىص

Political 

Analysis 

ودراسة  لل حباثاملركز العريب 

 الس ياسات

املوقف ال رسائييل من اتفاق خفض التصعيد يف جنوب 

 سورية
 Paper 13/8/2017  وحدة حتليل الس ياسات

ودراسة  لل حباثاملركز العريب 

 الس ياسات

أ زمة اخلليج وحصار قطر من منظور الاقتصاد والقانون 

 والس ياسة"
 10/8/2017 . ماجد الانصاريد -د. محمد اخلليفي

Political  

seminar 

مركز اخلليج العريب لدلراسات 

 الايرانية
 Research 3/8/2017 محمد عبد هللا بن مهمي الاس مترارية والتغيري الكويتية بني-العالقات ال يرانية

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 9/8/2017 فؤادخادل  ال زمة الليبية بني املبادرة الفرنس ية وادلور املرصي

Estimate 

position 

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 1/8/2017 محمود جامل قاعدة جنيب العسكرية: ال هداف اخلفية

Estimate 

position 

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 Article 11/8/2017 د. سعيد احلاج الوهجات احملمتةل للعملية الرتكية يف سوراي

مركز معران لدلراسات 

 الاسرتاتيجية
 2/8/2017 امين ادلسويق حتصني اجملالس احمللية يف اتفاقيات الهتدئة

Research 

paper 

Brookings  
American public support for foreign aid 

in the age of Trump 
Steven Kull 2017/7/31  Report  

Brookings 
U.S. global development leadership in a 

changing world 
Homi Kharas 2017/7/31  Report 

American Enterprise 

Institute for Public 

Policy Research (AEI)  

AEI Political Report: Is the economy 

working for workers? 

Karlyn Bowman;Eleanor 

O'Neil 
30/8/2017 Report 

American Enterprise 

Institute for Public 

Policy Research (AEI)  

How to get out of the Iran nuclear deal John R. Bolton 28/8/2017 Publication 

American Enterprise 

Institute  

America's Real Enemy The Salafi-Jihadi 

Movement 
Katherine Zimmerman -            Report  

http://acpss.ahram.org.eg/News/16319.aspx#WriterBio
https://www.aei.org/scholar/john-r-bolton/
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American Enterprise 

Institute for Public 

Policy Research (AEI)  

The military options for North Korea John R. Bolton 2/8/2017 Publication 

American Enterprise 

Institute for Public 

Policy Research (AEI)  

After the Eurozone Crisis: Causes, 

Consequences, and Lessons for European 

and US Policymakers 

Dalibor Rohac, Lars 

Christensen 

31/7/2017 Report 

American Enterprise 

Institute for Public 

Policy Research (AEI)  

Trump’s high-risk, high-reward trade 

policy toward China 
Weifeng Zhong 3/8/2017 Publication 

CATO Institute  
Is Donald Trump Doomed to Repeat 

History in the Middle East? 
Emma Ashford 2017/7/29  Article  

CATO institute  
Trump Is Determined to Blow up the 

Iran Deal 
John Glaser 2017/7/29  Article  

Rand Corporation  
Countering Violent Islamist Extremism: 

The Value of Words Over War 
Peter Chalk 1/9/2017 Commentary  

Rand Corporation  
Hezbollah Has Been Active in America 

for Decades 
Colin P. Clarke 28/8/2017 Commentary  

Rand Corporation  
Alternative Options for U.S. Policy 

Toward the International Order 

 Michael J. 

Mazarr, Miranda 

Priebe, Andrew 

Radin, Astrid Cevallos 

28/8/2017 Report 

Rand Corporation  
From Cast Lead to Protective Edge 

Lessons from Israel's Wars in Gaza 

by Raphael S. Cohen, 

David E. Johnson, David E. 

Thaler, Brenna Allen, 

Elizabeth M. Bartels, James 

Cahill, Shira Efron 

-            Article  

Rand Corporation  Five Lessons from Israel's Wars in Gaza Raphael S. Cohen 3/8/2017 Commentary 

Council on Foreign 

Relations  
How the BRICS Got Here Alyssa Ayres 31/8/2017 Expert Brief 

Center for Strategic and 

International Studies  

The Lebanese Armed Forces, Hezbollah 

and the Race to Defeat ISIS 
Aram Nerguizian 31/7/2017 Report 

Center for Strategic and 

International Studies  

Opportunities for U.S. Leadership at Its 

Moment of Reckoning on Global HIV 

Sara M. Allinder; Lillian 

Dattilo 

1/9/2017 Report 

Center for Strategic and 

International Studies  

The Patterns in Global Terrorism: 1970-

2016 
Anthony H. Cordesman  28/8/2017 Report 

Center for American 

Progress (CAP) 

Playing the Long Game, U.S. 

Counterterrorism Assistance for Lebanon 

 Hardin Lang and Alia 

Awadallah 
30/8/2017 Report 

https://www.aei.org/scholar/john-r-bolton/
https://www.aei.org/scholar/dalibor-rohac/
https://www.aei.org/scholar/dalibor-rohac/
https://www.aei.org/scholar/weifeng-zhong/
https://www.rand.org/about/people/c/chalk_peter.html
https://www.rand.org/about/people/c/clarke_colin_p.html
https://www.rand.org/about/people/c/cohen_raphael_s.html
https://www.cfr.org/experts/alyssa-ayres
https://www.csis.org/people/aram-nerguizian
https://www.csis.org/people/sara-m-allinder
https://www.csis.org/people/sara-m-allinder
https://www.csis.org/people/anthony-h-cordesman
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The Washington 

Institute  
America’s Coming Role in Syria Youssef Sadaki -            Article  

Middle East Institute  
New Saudi Outreach with Iraqi Shiite 

Leaders 

Randa Slim, Paul Salem 

and Marvin G. Weinbaum 
2017/7/31  Report  

Middle East Institute  
Iran and Pakistan: An Interview with 

Alex Vatanka 
Various Authors 2017/8/4  Report  

The Middle East 

Institute 

Women in Idlib Challenge Islamic 

Extremists 

Zaina Erhaim and Jomana 

Qaddour 
2017/7/26  Report  

Al Jazeera Center for 

Studies 

 Report 1/8/2017 محمود ْسري الرنتييس اتالوساطة الرتكية حلل ال زمة اخلليجية: الفرص واملعوق

Al Jazeera Center for 

Studies 

 3/8/2017 سف المتمييد. نواف يو  يبلغرتأ ثري ادلبلوماس ية املوازية دلول عربية يف ال عالم ا
Studies to 

Media 

Al Jazeera Center for 

Studies 

 Report 14/8/2017 د. انرص المتميي ال زمة اخلليجية وتداعياهتا عىل مس تقبل جملس التعاون

Al Jazeera Center for 

Studies 

 Report 2017/ 7/ 31 د. محمود جرابعة الرصاعالقدس يف اسرتاتيجيات أ طراف 

Al Jazeera Center for 

Studies 

التقاء املصاحل وحمفزات انعدام تفاهامت حامس ومرص: 

 الثقة
 Report 2017/ 7/ 24 د. صاحل النعايم

Al Jazeera Center for 

Studies 

 Report 11/7/2017 د. محمد الرشقاوي الثابت واملتحول يف مفهوم ال رهاب دلى دواندل ترامب

Al Jazeera Center for 

Studies 

 Report 10/7/2017 عيل اذلهب دوافع ادلور ال مارايت يف احلرب المينية وخماطره

Al Jazeera Center for 

Studies 

 Report 5/7/2017 د. انرص المتميي " وتداعيات ال زمة اخلليجية2030السعودية: "رؤية 

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 9/7/2017 محمد أ بو سعده ملاكً: ماذا بعد؟محمد بن سلامن 

Estimate 

position 

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 27/7/2017 محمود جامل وادلوافعتصفية قيادات اجليش: اخللفيات 

Estimate 

position 

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 Report 24/7/2017 سعده محمد أ بو قناة البحر امليت: ال بعاد والتداعيات

املعهد املرصي لدلراسات 

 الس ياس ية والاسرتاتيجية
 26/7/2017 مولانأ محد فريد  احلراكت اجلهادية املرصية: حدود ادلور

Political 

research 

مركز معران لدلراسات 

 الاسرتاتيجية
 17/7/2017 ساشا العلو معلية "س يف الفرات" ال فق والسيناريوهات احملمتةل

Research 

paper 

مركز معران لدلراسات 

 الاسرتاتيجية
 17/7/2017 ساشا العلو الهيئة وال حرار.. رصاع "الراايت" لرمس مس تقبل الشامل

Estimate 

position 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/170806065424194.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008143942226.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008144209008.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%87/4/0/51
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%87/4/0/51
http://www.eipss-eg.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7/4/0/144
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