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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
منـشورة فـي موقـع مركـز         ، ة مهم ةإستراتيجياسة  ردالتنفيذي ل لخص  مال مةترجنطالع معاً    في هذا العدد  

  .  الخبير العسكري واألمني المعروف أنطوني كوردسمان مالدراسات اإلستراتيجية والدولية وهي بقل

ب  يحتاج كُل من العراق والواليات المتحدة الى النظر الى ما بعد إنـسحا  :ط التاليةاتؤكد هذه الدراسة على النق  

وربما سيحتاج العراق الى سنوات عدة من المساعدة االضافية من قبـل   ، ٢٠١١القوات القتالية األمريكية عام  

الواليات المتحدة من أجل بناء جيش قوي ومؤثر باالضافة الى قوات جوية وبحرية قادرة على الـدفاع عـن                   

تطلب الدعم المستمر تهكذا تطورات ربما ، ومثل البالد ضد أي تهديد خارجي دون الحاجة الى تعزيزات أمريكية

 وغيرها من أشكال الدعم     لتوفير الدعم الجوي  من المدربين االمريكيين وربما شكالً ما من الضمانات األمريكية          

 –الى أن تصبح القوات العراقية جاهزة بشكل كامل ، وتكوين مثل هكذا خطة إنتقالية وتحقيق االتفاقية العراقيـة          

ستكون خطوة أساسية وحاسمة لضمان أمن وسيادة العراق علـى          ث شكلها وتوقيتها وتمويلها     األمريكية من حي  

التعامل مع هذه القضايا والمسائل سيكون أولوية أساسية وحاسمة للواليات المتحدة لمدة            وإن  ،  المدى الطويل 

 وإتفاقيـة االطـار     واذا ما أدى النقاش السياسي الداخلي العراقـي واالنـسحابات األمريكيـة           ،  نصف قرن قادم  

وال  ،فإن الوضع سيصبح أكثر سـوءاً      وإتفاقية وضع القوات الى مواعيد نهائية مبكرة بشكل أكبر           االستراتيجي

 حيث يعمل الوجود العسكري االمريكي علـى إسـتقرار          عدداً كبيراً من المخاطر والمشاكل    يواجه  زال العراق   

حـذرين  ة العراقيين واالمريكيين بحاجة الـى أن يكونـوا          الوضع بشكل أكبر من عدم إستقراره ، وسيكون القاد        

ال يمكن حل هذه القضايا عن طريق الخطابـة واإلنكـار ، تلـك               ،وواقعيين بشأن القدرة على التحرك بسرعة     

وينبغي أن تُعطى أولوية قصوى خصوصاً بعد إنتهاء التنافس للفوز في           القضايا بحاجة الى جهود ومساع ثابتة       

على الرغم من   و،  المصلحة الوطنية  ، وبإمكان قادة العراق التركيز بشكل كامل على          نية القادمة االنتخابات الوط 

تعكس العديد من االنقـسامات الداخيـة       أن القوات األمنية العراقية تؤدي مهامها بفاعلية وكفاءة متزايدة اال أنها            

المـستقبلي الخـاص بـالقوات      ال توجد هناك خطة واضحة للهيكل         و ،التي تهدد إستقرار العراق وأمنه    

كما أنها توفر طرفـاً موازنـاً أساسـياً أمـام            الواليات المتحدة ليست ضد السنّة    ن  إو،العسكرية العراقية 

 ."أبناء العراق" من خالل مجموعات الحكومة المركزية ذات الهيمنة الشيعية

  :ةدراس اله في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

 ٢٠١١ خالل الفترة التي تمتد من عام        تحوالً وإنتقاالً أساسياً وحاسماً    المتحدة   يواجه العراق والواليات   -

 الذي يواجهه كال جزء من التحدي ولكن هذا األمر هو وال زالت هناك حرب ينبغي إنهاؤهاوما بعدها ، 

   .البلدين
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