
  يتقييم إستراتيج

  )٦(- ؟ أين يقف العراق اليوم

                 ان املهمة املتبقية السياسية اكثر امهية، وهي ضمان عدم جلوء كل االطراف يف العراق اىل السيارات املفخخة 

  او ترك العملية السياسية

                    بالبقاء) ٢٠٠٠٠اىل  ١٠٠٠٠(أمريكية جديدة تسمح لقوات كافية-هناك حاجة ملحة التفاقية عراقية

  يف العراق لسنوات قادمة اخرى

هناك حاجة اىل ضامن، وحلد غري قادرة على محايتهم، أا القناع العراقيني بأن حكومتهم ليست على وشك االيار و

  اآلن،الواليات املتحدة هي الوحيدة القادرة على توفري الضمان القابل لالعتماد

لسابق يف بغداد، يتوقعون من القادة العراقيني املنتخبني، ان يطلبوا بقاء هناك العديد من املراقبني مبا فيهم كروكر السفري ا

٢٠١١القوات االمريكية اىل ما بعد اية 

  والزالت القوات االمنية حتتاج اىل املساعدة من اجليش االمريكيان عدد القوات العراقية ميثل جزءاً من القصة، 

  صاحل االمريكية يف املنطقة وما بعدهاسيهدد وخيرب امل التخلي النهائي عن العراقان 

  ٢٠١١احلدث املهم الذي يتطلع اليه اجلميع هو، االنسحاب التام يف اية عام 

فماذا لو . وهذا يتعلق باحلكومة اجلديدة اليت يفترض أن تكون متعاطفة مع الغرب ومع الواليات املتحدة ولكن هذا غري أكيد

  و كان الصدقاء ايران دوراً كبرياً؟كان للصدريني دوراً كبرياً؟ وماذا ل

  حكومة يشترك املالكي وعالوي يف تشكيلهاما تريد أن تراه الواليات املتحدة  وأكثر الناس هو،  

  املالكي هو الواجهة االكثر شعبية بني الشيعة، وعالوي ميثل القاعدة الشعبية املهمة اليت ال جيب أن مش

  بب ما لديه من دعم مجاهريي يف الشارعيبقى املالكي السياسي الرئيسي، بس

                   ليس حكيماًً، النه  ٢٠١١ان االعالن عن اعادة تعهد اوباما بسحب كل القوات من العراق بنهاية عام 

  ى يف البلدسيمهد عوامل الفوض

هجمات وعمليات مروعة ومتكررة ، واليت تؤشر عودة العنف الطائفي، سوف لن يكون هناك الدافع الكايف للمالكي وبدون 

  ٢٠١١عن اجلدول الزمين لعام او البيت االبيض للتراجع 

  ٢٠١٠/تشرين االول

  



١٩من٢

  احملتويات

  ٣  ...............................................................................................  متهيد

  ٤  ...........................  أعالهةاملذكوراالستراتيجيةالوثائقيفالواردةاألفكارأهمإستعراض

  ٤  ......................................................................  العراقيفالسالمكسب) ١

  ٥  ..................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ٦  .....................................................................  األمدطويلوتعهدإرتباط) ٢

  ٨  ..................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ٩  .......................................................................  للعراقمنوذجاًكوريايف) ٣

  ١١  ............................................  غامضمستقبلاىليتطلعونالقلقونالعراقيون) ٤

  ١٢  ...............................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ١٣  .....................................  العسكريةبالقواتتتعلقةأجوببدونسياساتأسئلة) ٥

  ١٣  ...............................................................  استراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ١٥  .......................................................................................  :حتليل) ٦

  ١٥  .....................................  العراقيفاالمريكيةبالقواتاالحتفاظحولاجلدلتزايد

  ١٦  ...............................................................  استراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ١٧  .......  العراقيةاالمنيةللقواتاملاليةالتخصيصاتيةأمهيؤكداالمريكيالعسكريالقائد) ٧

  ١٨  ...............................................................  استراتيجيةوتوصياتمالحظات



١٩من٣

  هيدمت

عن إاء املهمة القتاليـة  االخري إعالن الواليات املتحدة "تبعات ودالالت إلقاء الضوء على حتاول هذه املتابعة 

تبعـات  " حـول  اآلن جلـاري  السـتراتيجي ا ا وحتاول أن تلقي الضوء كذلك على النقاش "العراق يفلقواا

  ." ٢٠١١يف اية عام  االنسحاب االمريكي التام من العراق

ومقـاالت صـحفية    اتيجيةإستر صدر من دراسات وأحباثيا مل املنهجيةتابعة املرصد والعلىورقةال هعتمد هذت

العقـل اإلسـتراتيجي   ما يتم تداولـه يف  ،اإلصداراتومن الطبيعي أن متثل هذه . ووثائق ذات صلة باملوضوع

، واليت رة األمريكيةاالقريبة من صناع القرار يف اإلد مبراكز األحباث والدراسات اإلستراتيجية، املتمثل األمريكي

  .إلستراتيجي األمريكي النهائيصياغة القرار اتؤثر بكل تأكيد على 

تلخيص أهـم   ، متإستراتيجية مهمة موادسبعما اليقل عن  حتليلوإستقراءعلى ، عددال اتعتمد إستنتاجات هذ

  :ما يليوهي ك، أفكارها يف الصفحات التالية

دراسات االمن /زميل أقدم يف جملس العالقات اخلارجية/ماكس بوت: بقلم / كسب السالم يف العراق)١

وول ستريت جورنال/٢٠١٠آب ٢٠/الوطين

بروفيسور يف /جملس العالقات اخلارجية/مساعد زميل أقدم/نوح فيلدمان: بقلم/ إرتباط وتعهد طويل األمد) ٢

آب ٣٠/وول ستريت جورنال/ املستشار السابق لسلطة التحالف املوقتة يف العراق/كلية القانون يف هارفارد

٢٠١٠

باحث زائر يف معهد املشروع االمريكي / نيويورك تاميز -بول ولفوويتز: بقلم /راقيف كوريا منوذجاً للع) ٣

  ٢٠١٠- آب٣٠

مراسلة الكريسشيان ساينس /جني عراف: مقابلة مع /العراقيون القلقون يتطلعون اىل مستقبل غامض) ٤

  ٢٠١٠آب  ٢٦/مونيتور يف بغداد

رئيس جملس العالقات  -ريتشارد هاس:بقلم /أسئلة سياسات بدون أجوبة تتعلق بالقوات العسكرية) ٥

  ١/٩/٢٠١٠.مذكرات حريب العراق: مؤلف كتاب حرب الضرورة وحرب االختيار -اخلارجية

) أسوشيتد برس(الرا جاكس : بقلم /تزايد اجلدل حول االحتفاظ بالقوات االمريكية يف العراق: حتليل) ٦

  ،بغداد٢٠١٠/آب/١٢

إرنستو  /يؤكد أمهية التخصيصات املالية للقوات االمنية العراقيةالقائد العسكري االمريكي ) ٧

٢٠١٠آب  ١٠/واشنطن بوست/لوندونو
  
  
  



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل

org.alkashif@info 

  

  

 




