
 التحدي الصهيوني             )٢١٩(مراكز األبحاث اإلستراتيجية  العراق في            التحدي االمريكي
 

   

  األمن في العراق
  إطار عمل لتحليل التهديدات الناشئة بعد مغادرة القوات االمريكية  

   جيسيكا واتكنز- تيرينس كيلي –ديفيد جومبرت : بقلم
  تم إعداد هذه الورقة لحساب مكتب وزير الدفاع 

  معهد بحوث الدفاع الوطني 
  ٢٠١٠:تاريخ النشر

  مؤسسة راند

  
  

  مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية : رجمةت

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروني للمركز

       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                             ١٢  من١                                     ٢٠١٠ -آذار

 

http://www.rand.org/�


 التحدي الصهيوني             )٢١٩(مراكز األبحاث اإلستراتيجية  العراق في            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروني للمركز

       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                             ١٢  من٢                                     ٢٠١٠ -آذار

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :مقدمة العدد
وحـسب تـصنيف  .  راندركز أبحاثمع موق  فـيةمنشور ، ً جداة مهمةإستراتيجي لخص دراسةمل  ترجمةفي هذا العدد

تدير سـالطريقـة التـي  ألنهـا تلقـي الـضوء الكاشـف علـى" ةمطالعـالتجـب " مركز الكاشف تعتبر هذه الدراسة مـن فئـة 
   .  من هناك القتاليةقواتها خالل السنوات القادمة وبعد إنسحاب من خاللها الواليات المتحدة العراق

ــل بإن ( : الــىةورهــا األصــليامحفــي الدراســة تــشير  ــة تتمث ــراق: المــصالح األمريكي ــصادي وحــدة الع  وتطــوره االقت
ٕوالــديمقراطي وأمــن الطاقــة والوصــول الــى مــوارد الطاقــة فــي العــراق والخلــيج ، واحتــواء وهزيمــة الحركــة الجهاديــة 

الـشرق االوسـط العنفية ، والسالم بـين العـراق وجيرانـه بمـا فـي ذلـك ايـران وتركيـا ، ومكانـة الواليـات المتحـدة فـي 
ــا واســتقراراأصــبح العــراق إن  ،والعــالم االســالمي ًأكثــر أمن خطــر إنــدالع العنــف بــين المجموعــات العراقيــة وجــود  ،ًٕ

تمتلـك الفـصائل  ،بأبناء العـراق وجـيش المهـدي وقـوات البيـشمركة والمتمثلة ،المنخرطة اآلن في العملية السياسية
 بــل وتهديــد بقــاء الدولــة العراقيــة أتــون حــرب أهليــةفــي ) مــرة أخــرى(تكفــي إلغــراق العــراق الرئيــسية قــدرات مــسلحة 

خطر االقتتال بـين الجماعـات العراقيـة يمكـن أن يتنـامى مـع إسـتبدال القـوات االمريكيـة بقـوات عراقيـة إن  ،الجديـدة
اء نـوري حاول رئيس الوزر ،يؤدي الى إنهيار العراق، وقد االكثر خطورة العربي هو –الصراع الكردي إن  ،ضعيفة

إنـشاء أجهـزة المالكي أن يمد نفـوذه وسـلطته عبـر وضـع حلفـاء يعتمـد علـيهم فـي القـوات االمنيـة، باالضـافة الـى 
ٕ عبر مرسوم تنفيذي بدال من التشريع مـن خـالل البرلمـان ، وانـشاء أمنية موازية وخطوط مباشرة للسلطة مجـالس ً

يعنـي سـيطرة مـن العراقيـة بـشكل كبيـر وهـذا االمـر بمجملـه قد تزداد قـدرة قـوات اال ، في أرجاء البالددعم عشائرية
ميـزان القـوة إن  ،ولكن هـذا اليـوم بعيـد المنـالّوهو ما يعني بالمقابل خضوع السنة واالكراد لحكم الشيعة ، الشيعة 

ة ، الى الحد الذي يؤدي الى خضوع األكراد والـسنسوف لن يتغير بشكل كبير لصالح قوات االمن العراقيةالمسلحة 
  ). بشكل تام

  :دراسة اله في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 
 . العراقية الفاعلةتغير االستراتيجيات الخاصة باالطراف والجهات الرئيسيةنهاية االحتالل االمريكي قد   -

وحــدة العــراق وتطــوره االقتــصادي والــديمقراطي وأمــن الطاقــة والوصــول الــى : المــصالح األمريكيــة تتمثــل بإن  -
ٕرد الطاقــة فــي العــراق والخلــيج الفارســي ، واحتــواء وهزيمــة الحركــة الجهاديــة العنفيــة ، والــسالم بــين العــراق مــوا

 .وجيرانه بما في ذلك ايران وتركيا ، ومكانة الواليات المتحدة في الشرق االوسط والعالم االسالمي

ًأصبح العراق أكثر أمنا واستقرارا - ًٕ. 

 .العراقية المنخرطة اآلن في العملية السياسيةخطر إندالع العنف بين المجموعات  -

 بـل وتهديـد بقـاء فـي أتـون حـرب أهليـة) مرة أخرى(تكفي إلغراق العراق تمتلك الفصائل الرئيسية قدرات مـسلحة  -
 .الدولة العراقية الجديدة
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