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  توطئة

تأتي في ظل رئاسة الرئيس      التي   ،وإدراك ما سيحصل في العراق في الفترة القادمة       فهم   المتابعة   تحاول هذه 

 فـي   إلنتخابـات مجـالس المحافظـات     جح  تأتي بعد اإلجراء النـا    و،  باراك أوباما الديمقراطي األمريكي الجديد    

من خالل  -٢٠٠٩عام -هذا العام  في أواخر يةنتخابات البرلماناإلوتأتي كذلك قبل إجراء    ،   الماضي ٣١/١/٢٠٠٩

 هذه الدراسات التـي   ووثائق ذات صلة بالموضوع،   دراسات وأبحاث ومقاالت صحفية   در من   رصد ومتابعة ما ص   

 القريبة مـن    بمراكز االبحاث والدراسات اإلستراتيجية   ، المتمثل   راتيجي االمريكي العقل اإلست  في   تم تداوله تمثل ماي 

  . النهائيتؤثر بكل تأكيد على صياغة القرار اإلستراتيجي االمريكي، والتي صناع القرار في اإلدارة األمريكية

 ترجمتها  ت، تم همةم إستراتيجيةق  ائوثثالث  تعتمد إستنتاجات هذه المتابعة على إستقراء وتحليل ما جاء في           

مركز موجودة في موقع     وهي   اإلستراتيجيةالعراق في مراكز االبحاث     :  من سلسلة  ١٩٩و١٩٨و١٩٧د  داعاألفي  

  :، وهي كالتالي للمتابعة والدراسات اإلستراتيجيةالكاشف

زيارة للعراق والكويت /  ماك كافري. للجنرال األمريكي المتقاعد باري آر تقرير ما بعد العمليات .١

  األكاديمية العسكرية األمريكيةمن إصدرات  -٦/١١/٢٠٠٨ الى ٣١/١٠تاريخ ب

إسـتراتيجية   /إستعادة التوازن : الفصل الثاني من كتاب      وهو /نشوء وتطور إستراتيجية العراق    .٢

/ كانون األول    /أم بوالك .أوهانلون وكينيث . ستيفن بايدل ومايكل إي   : بقلم /شرق أوسطية للرئيس القادم   

 مجلس العالقات الخارجية ومركز سابان التابع لمعهد بروكينغز: دارإص /٢٠٠٨

 سام  ودانيل ب سيرور    :بقلم /ورقة ملخصة من معهد السالم االمريكي      /العراق في إدارة أوباما    .٣

  ٢٠٠٨كانون االول ـ  /باركر

 الكبيـرة   صداقيتهاوم العالية   أهميتها اإلستراتيجية ويأتي التركيز بالذات على هذه اإلصدرات الثالثة، بسبب         

 من المسؤولين الميـدانيين     مقابلة عدد كبير    من الخبراء المتخصصين وكذلك على     جهود عدد كبير  إلعتمادها على   

 فـي   صـناع القـرار   مـن    التي صدرت منها هذه اإلصدرات        مراكز األبحاث  لقربو ،العسكريين منهم والمدنيين  

  .الواليات المتحدة
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مشترك بين مجلس العالقـات     الكتاب  الالفصل الثاني من     ضمنجاء  اله ، فقد    باإلصدار الثاني أع  ففيما يتعلق   

إسـتعادة  :  ، الذي جاء تحـت عنـوان        صفحة ٢٥٦ المتكون من    -الخارجية ومركز سابان في معهد بروكينغز     

ائية  نتيجة نه  -كما ورد في المقدمة التعريفية    -كتابجاء هذا ال   .إستراتيجية شرق أوسطية للرئيس القادم    / التوازن  

.  بين مجلس العالقات الخارجية ومركز سابان التابع لمعهـد بروكينغـز           لسنة ونصف السنة من العمل المشترك     

، عملوا بشكل مشترك ألول مـرة،       خمسة عشر خبيراً كبيراً في شؤون الشرق االوسط       يتضمن هذا العمل جهود     

 قادتها من أجل تطوير سلسلة من التوصيات        رحالت الى المنطقة، وعقد لقاءات مع     من خالل   النجاز بحثاً عميقاً ،     
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