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  توطئة

، ادمتينالسنتين الق التي تغطي حوالي وإدراك ما سيحصل في العراق في الفترة القادمةفهم  المتابعة تحاول هذه

 هذه  ووثائق ذات صلة بالموضوع،دراسات وأبحاث ومقاالت صحفيةدر من من خالل رصد ومتابعة ما ص

بمراكز االبحاث والدراسات ، المتمثل العقل اإلستراتيجي االمريكي في تم تداولهالدراسات التي تمثل ماي

ؤثر بكل تأكيد على صياغة القرار ت، والتي  القريبة من صناع القرار في اإلدارة األمريكيةاإلستراتيجية

  . النهائياإلستراتيجي االمريكي

 ت، تممختلفة إستراتيجيةخمس عشرة وثيقة تعتمد إستنتاجات هذه المتابعة على إستقراء وتحليل ما جاء في 

 ، هذهع األمريكيومعهد المشرالدراسة المنشورة في موقع ، باإلضافة الى  المرفقترجمتها وتلخيصها في الملحق

العراق في مراكز :  من سلسلة١٧٩العدد  والتي تمت ترجمتها وتلخيصها في ذات االهمية اإلستثنائية الدراسة

ومما يالحظ على .   للمتابعة والدراسات اإلستراتيجيةمركز الكاشفموجودة في موقع  وهي إلستراتيجيةااالبحاث 

وكان الهدف ، شهر نيسان وبالتحديد في ٢٠٠٨ في أوائل عام هذه الدراسات والتقارير أنها صدرت في الغالب

ومعرفة  ،٢٠٠٧وائل عام أ الذي إتخذ في  عدد القوات االمريكية في العراق " زيادة "قرارتقييم فترة مابعد منها 

 من خالل الصفحات القادمة إن الكثير من هذه الخطط نيتبّيسوكما .  قادمةخطط وخطواتما يجب إتخاذه من 

  . والتنفيذ الى التطبيقهوجد طريقواألفكار قد 

 ، والتي  التي تحمل نفس العنوانتي في نفس سياق المتابعة السابقةأتوتجدر اإلشارة هنا الى أن هذه المتابعة 

  :  ما يليجاء في خاتمتها

 في ومؤثرة على صناعة القرار وإستقراء ما تم إقتباسه وذكره أعاله ، من مراكز أبحاث مختلفة ومهمة إن تتبع" 

فيدرالية  تريد للعراق أن يتحّول الى إرادة قوية ومتماسكةيات المتحدة، يدل وبكل وضوح على أن هناك الوال

، وهي باء:بالخطة، وهو ما مايسمى بقية دول المنطقة، تمهيداَ لتعميم النموذج على ثالثية، كردية وسنية وشيعية

 الجماهيرية وتطويعها، ولتليين المعارضة. الخ....حرية الهوية، القائمة على العرق والطائفةإطالق العنان لموجة 

 األمريكية، لكي التهديد بإنسحاب القوات، التي تجري بشكل منظّم، البد من إستطالعات الرأيكما ظهرت في 

 الطاحنة، التي اليستطيع إيقافها او إحتواءها إالّ الواليات المتحدة، بإعتبار دوامة الحرب األهليةيدخل العراق في 

فإما القبول الطوعي بالفيدرالية الثالثية والبدأ بمستلزمات  العراقية لم يكتمل بعد، بناء القوات المسلحةأن 

     ".ومقدمات عملية التقسيم الناعم ، او اإلنزالق الى جحيم الحرب األهلية الطاحنة

- 3- 

 ل اليها التي تم التوّصكزيةالنتيجة المر يلقي الضوء على ، من خاتمة المتابعة السابقة أعاله،إن السطر األخير

 واإلعداد آخر بالونات إختبارهاي كان ذ، والإيجاد الفيدرالية الثالثية في العراقدفع األمور بإتجاه حينذاك، وهي 

  والذي واجه، في العراقتشكيل الفيدراليات الثالثة ملزم، الداعي الى  الغيرقرار مجلس الشيوخ األمريكيلها هو 

  . طبعاًاألكرادستثناء إ، باسعة جداً من مختلف األطياف والتيارات في العراق والمنطقة ومعارضةإنتقادات و



 

 إصدارات سابقة

 ٢٠٠٤/تشرين الثاني هل تستفيد الواليات المتحدة من التعويم االمني في العراق؟ .١

  ٩/١١/٢٠٠٦. الدليل اإلستراتيجي أو خارطة طريق إستراتيجية .٢

 ٢٠٠٧كانون الثاني .  في الواليات المتحدةاللوبي الشيعي .٣

 ٢٠٠٧شباط  هل تحل الفيدرالية الثالثية مشكلة العراق؟ .٤

   ٢٠٠٧مايس  ؟)ع(د سياسة الفوضى الخالقة التي تدعمها الواليات المتحدة لظهور اإلمام المنتظر ستمههل .٥

 ٢٠٠٧/تشرين األول. العراق بين الجمهوريين والديمقراطيين  .٦

 ٢٠٠٧/ثانيتشرين ال م الثالثة؟أم إلى تشكيل األقاليإلى الحرب األهلية الشاملة؟  إلى أين يتّجه العراق اليوم؟ .٧

 ٢٠٠٨/كانون الثاني هل سيعود حزب البعث الى السلطة في العراق؟ .٨
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  ٢٠٠٨/يسانن؟ المالكي وحزب الدعوة اإلسالمية ىة إلي اإلستراتيجكيف تنظر مراكز األبحاث .٩
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