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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
 بقلم الخبير العـسكري واالمنـي المعـروف         الملخص التنفيذي لدراسة مطولة    ترجمةنطالع معاً    في هذا العدد  

محـور  على   دراسة ال هؤكد هذ ت. أنطوني كوردسمان منشورة في موقع مركز الدراسات االستراتيجية والدولية        

يواجه العراق تحديات كبيرة في العديد من المجاالت تتراوح ما بين العنف المستمر وصوالً الـى                 :رئيسي وهو 

ينبغي على العراق التعامل مع طائفة واسعة من التحديات         ، و التسوية السياسية وإنتهاءاً باالستقرار االقتصادي    

 التمرد السني والبعثيون الجدد باالضافة الى التحديات التي  هزيمة التهديد الذي تفرضه بقايا     .١:وهي كما يأتي    

إجراء االنتخابات فـي  . ٣  قوات أمنية عراقية فاعلةبناء. ٢ تمثلها الميليشيات والمجموعات المسلحة الشيعية 

إيجاد توازن جديد بين االدارة المركزيـة       . ٥ تسريع الوتيرة البطيئة للتسوية السياسية    . ٤. ٢٠١٠أوائل عام   

 التعامل مع التحديات الحالية مثل الفقر والبطالة وقلة اليد العاملة وسوء توزيع الـدخل           . ٦ واالقليمية والمحلية 

  .وضع ميزانية العراق على مسار مستقر ثابت. ٨ تحريك العراق ودفعه بإتجاه التنمية االقتصادية. ٧

  :دراسة اله في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

 قبل أن يتمكن العراق من مواجهة هذه التحديات الى الحد الذي يستطيع فيه              عقداً من الزمان  مر  قد يستغرق األ   -

تحقيق مستوى مقنع من االستقرار واألمن وفق المعايير االقليمية ، ويواجه العراق مشاكل آنيـة خطيـرة فـي                   

ات كبيرة في السياسة العراقية     ، بمعنى أنها تتطلب تغيير    هيكليةمختلف المجاالت إال أن جميع تلك التحديات هي         

  .وهو ما سيستغرق سنوات عّدة إلنجازهالحالية فضالً عن الحكم و االمن و البنية واالقتصاد، 

ومن المبكر جداً القول بأن العراق يمكنه تحقيق االستقرار واألمن الدائميين والحفاظ على شكل تعـددي مـن                   -

 . بسبب صراعات السلطة الداخلية واالقليميةفتجنب الوقوع في جولة أخرى من العنالحكومة او 

 إطار عمل استراتيجي ممكن لإلعتماد عليـه        إتفاقية االطار االستراتيجي بين الواليات المتحدة والعراق      توفر   -

مدى سرعة الواليات المتحـدة      ، وسيعتمد الكثير على      يخدم المصالح االستراتيجية لكال البلدين    بشكل يمكن أن    

، وأنها تحترم سـيادة العـراق وقيادتـه ، وأن           بإعتباره شريكاً إستراتيجياً مهماً ويُعتمد عليه     في إظهار العراق    

 .الواليات المتحدة ترغب بتوفير المساعدات والدعم وإستمرارهما

بغداد وديالى ونينوى وصالح    ومعظم أعمال العنف في الوقت الحاضر ترتبط بالتمرد السنّي وتتركز حالياً في              -

 .سط والشمالالدين في الو

 والمجموعات المختلفـة مـن      القاعدة في العراق وغيرها من الجماعات والفصائل االسالمية السنّية        ال تزال    -

 . تقوم بتنفيذ التفجيرات والهجمات التي تستهدف أجزاء من البالدالبعثيين الجدد

ستمر نفوذها وقـدراتها     وإ مزيج من الفصائل غير الفاعلة    الى  ) جيش المهدي (وقد تجزأت ميليشيا الصدر او       -

 .يركز على السياسة بدالً من العنفبالتدهور واالنخفاض ، ويبدو أن التيار الصدري أخذ 
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