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  الدور االمين األمريكي يف عامل متغري/التقييم االستراتيجي العاملي

  : هناية لعبة العراق 

      االستقرار الداخلي واالقليمي

   توماس هيمس وآخرون.د: بقلم

   ٢٠٠٩/يلولأ

 معهد الدراسات االستراتيجية الوطنية/جامعة الدفاع الوطين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
 هذا العدد نطالع معاً ترجمة الفصل المخصص للعراق، الذي جاء في سياق تقرير عام وشامل من حوالي في

، صادر من الدور االمني االمريكي في عالم متغير/التقييم االستراتيجي العالمي: خمسمائة صفحة، تحت عنوان

يتكون التقرير من ثالثة أقسام . تراتيجية الوطنية التابع الى جامعة الدفاع الوطنيقبل معهد الدراسات االس

إعادة تنظيم القوة األمريكية : وعشرين فصالً، وقد ورد الفصل المخصص للعراق في القسم الثالث الذي عنوانه

  .الدور األمريكي في األمن العالمي: في الفصل السادس عشر المعنون ب

 دمج السنّة في الحياة السياسية واالقتصادية للعـراق       ضرورة  . ١ :منها ةور رئيسي امحعلى   فصل ال اؤكد هذ ي

     واالسـتقرار الـداخلي    مشروطاً بتحقيق المصالحة السياسية   إستمرار المساعدة االمريكية يجب أن يكون       إن  .٢

حتى ية الداخلية والخارجية    لن تكون قادرة على تلبية جميع االحتياجات الدفاع       سوف   قوات االمن العراقية  إن  . ٣

سـيظل  على الرغم من إستمرار العراق في بناء جيش محترف، إال أنـه             ، و )٢٠١٨ – ٢٠١٢(الفترة ما بين    

ال تزال . ٤  حتى مع إنخفاض عدد القوات االمريكية وإنسحابها والقيام بدور الدعم  يعتمد على القوات االمريكيـة    

قد تقـدم   . ٥  خصوصاً في الشرطة وفي خدمات حماية المنشآت       راقيةالطائفية موجودة في المؤسسة االمنية الع     

 التي  الجماعات السنّية والعلمانية  ، وال سيما في جانب      لتوسيع التمثيل في البرلمان العراقي    االنتخابات الفرصة   

ال تزال  . ٧  سيتطلب وقتاً طويالً لمعالجة الخالفات العميقة وعداوات الماضي        إن االمر  .٦ لم تشارك في السابق   

غير راغبة بدعم ما يعتبرونها حكومة شيعية ذات توجه         الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي        

سيكون أمراً أساسياً وحاسماً فـي تحديـد          العراقية –التفاقية االمنية االمريكية    ن تطبيق ا  إ. ٨ طائفي في بغداد  

 لتعيـين   جنباً الى جنب مع المجتمع الدولي      تكون مستعدة    نأيتوجب على الواليات المتحدة     . ٩ .مستقبل العراق 

 وعـدم   لتسهيل الحلول السياسية بشأن االسباب الكامنة وراء الخـالف        مبعوثين وتقديم دعم دبلوماسي مستمر      

 .االتفاق داخلياً

  :دراسة اله في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

وضع الـبالد علـى     مريكي المستمر سيكون بحاجة الى      ، واالرتباط اال  تحديات خطيرة موجودة  ال تزال هناك     -

  .قإستراتيجية نهاية اللعبة للمرحلة النهائية الخاصة بصراع العرالذلك فإن المطلوب هو  . أسس ثابتة

الحفاظ على وتوسيع نطاق االتجاه المنخفض للعنف       تتمثل التحديات الواسعة والكبيرة للسياسة االمريكية في،         -

 .االستقرار بشكل مستدام في العراق وجميع أنحاء المنطقةووضع صيغة لألمن و

التوصل الى إتفاق بشأن المـسائل المتعلقـة        واذا ما اُريد تحقيق سالم دائم فإن األمر سيتطلب من العراقيين             -

 .في النظام السياسي الجديدبتقاسم السلطة وإدارة الموارد 



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين
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