
  يتقييم إستراتيج

  )١ (-  ؟أين يقف العراق اليوم

  ماذا وراء موجة العنف يف نيسان املاضي؟
 إحتمال جتدد العنف على نطاق واسع جداً يف العراق

   حتتاج اىل الدعم األمريكيالقوات املسلحة حتقق تقدماً ملحوظاً ولكنها الزالت
  ةيراد للصحوات أن تكون رقماً صعباً يف املعادلة العراقي

  مشكلة كركوك تشكل نقطة إشتعال ساخنة
  فرصة قيام ديكتاتورية يف العراق وكيفية الضغط على رئيس الوزراء

  اإليراين على األمن يف العراق -إنعكاس الصراع األمريكي 
  ع من املمكن أن يؤدي اىل إنقالب عسكري االنسحاب االمريكي املتسّر

  أو أن يؤدي اىل تعزيز النفوذ االيراين
  ة عدم التسّرع يف إنسحاب القوات األمريكيةضرور

  
  

٢٠٠٩/حزيران
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  احملتويات
 
 

  ٣.................................................................................................................................تمهيد

  ٤..........................................ة أعالهإستعراض أهم األفكار الواردة في الوثائق االستراتيجية المذكور

  ٤.........................................................................................................أخطار جديدة في العراق) ١

  ٥.............................................................................................قياس االستقرار واألمن في العراق) ٢

  ٩.......................................................................................تقرير التقدم: الوضع المتغير في العراق) ٣

  ١٥....................................................................تطوير القوة العراقية واإلنسحابات األمريكية المشروطة) ٤

  ٢٥....................................................................................................اع في العراقإنقالب األوض) ٥

  ٣٢.........................................................................منع العراق من اإلنزالق ثانية في الفوضى الطائفية) ٦

  ٣٤...............................................................................إعادة إستيقاظ شبح الحرب األهلية في العراق) ٧

  ٣٩.................................................................نوري المالكي يبني هيكل الدولة/مكيافيلي في بالد النهرين) ٨

  ٤٤.......................................................................الشعبية واالستبداد واألمن القومي في عراق المالكي) ٩

  ٤٧.........................................مالمح المشهد العراق كما ترسمه الوثائق االستراتيجية المذكورة أعاله

  ٤٧...................................................................................وضعيفة هشة المكاسب أن إال المستمر التقدم رغم )١

  ٤٧..........................................................................................................العراق في العنف تجدد عوامل )٢

  ٤٨.......................................................................................................السلطة على الصراعات إستمرار )٣

  ٤٨.............................................................................................................ديةالكر ـ العربية النزاعات )٤

  ٤٩..............................................................................................................الصحوات مع التعامل كيفية )٥

  ٥٠...........................................................الحكومةالعراقية ميزانية في والعجز النفط أسعار في الحاد االنخفاض )٦

  ٥١...........................................................الوزراء رئيس على الضغط وكيفية العراق في ديكتاتورية قيام فرصة )٧

  ٥٢....................................................................................................وسياسته المالكي دوافع و عقلية فهم )٨

  ٥٤............................................................................................بغداد في قوياً وزعيماً قائداً العراقيون يريد )٩

  ٥٥..............................................................................................اإلنتخابية؟ حملته في المالكي نجاح سر )١٠

  ٥٥.........................................................................................................شرعيتها؟ الحكومة نيتب كيف )١١

  ٥٥....................................................................................................العراقية القوات وإمكانيات قدرات )١٢

  ٥٥.................................................................العراق في األمريكي العسكري التواجد وأهمية اإلنسحاب كيفية )١٣

  ٥٧......................................................................................العراق؟ في األعلى اإلسالمي المجلس صدمة )١٤

  ٥٧......................................................................................والمعارضين المؤيدين بين المركزية الحكومة )١٥

  ٥٧.....................................................ديمقراطية؟ بثياب سلطوية شيعية دولة ظهور القادمة األعوام ستشهد هل )١٦

  ٥٧.............................................................................................مالحظات وتوصيات إستراتيجية



 

  مهيدت

 رئاسة الرئيس ي يأتي في ظلذ، ال للوضع الراهن في العراقتقييم إستراتيجيصل الى  هذه المتابعة التوتحاول

 ٣١/١/٢٠٠٩ في اإلجراء الناجح إلنتخابات مجالس المحافظاتويأتي بعد  ،باراك أوباماالديمقراطي الجديد 

   -٢٠٠٩- في أواخر هذا العامقبل إجراء اإلتخابات البرلمانية ويأتي كذلك الماضي،

، بعد موجة العنف الحادة  التوصل الى فهم وإدراك ما يجري في العراق اليوم اإلستراتيجي التقييمذاويحاول ه

 مع الواليات ، وقبل إجراء اإلستفتاء العام على اإلتفاقية األمنيةالتي ضربت بغداد في شهر نيسان الماضي

  .مدالمتحدة في شهر تموز القا

 ومقاالت صحفية  إستراتيجيةصدر من دراسات وأبحاثيما  لالمنهجيةمتابعة الرصد وال علىيعتمد هذا التقييم 

، العقل اإلستراتيجي األمريكيما يتم تداوله في ومن الطبيعي أن تمثل هذه الدراسات . ووثائق ذات صلة بالموضوع

لتي تؤثر بكل ، وارة األمريكيةا القريبة من صناع القرار في اإلدبمراكز األبحاث والدراسات اإلستراتيجيةالمتمثل 

  .صياغة القرار اإلستراتيجي األمريكي النهائيتأكيد على 

، تمت ترجمتها ثمان دراسات إستراتيجية مهمة ما اليقل عن تحليلو إستقراء على تعتمد إستنتاجات هذه الورقة

  وهي متوفرة فيالعراق في مراكز األبحاث اإلستراتيجية: من سلسلة ٢٠٤و٢٠٣و٢٠٢و٢٠١و٢٠٠في األعداد 

  :وهي كالتالي، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجيةموقع 

  غريغ برونو: بقلم -٢٠٠٩/نيسان/٢٤: آخر تحديث--مجلس العالقات الخارجية  /أخطار جديدة في العراق .١

 ٢٠٠٩/ آذار/٢٥ --تقرير مقدم الى الكونغرس األمريكي  /قياس االستقرار واألمن في العراق .٢

وني كوردسمان  طأن :بقلم /مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية /تقرير التقدم: العراقالوضع المتغير في  .٣

 ٢٠٠٩/نيسان/٤

أنطوني  :       بقلم /مركز الدراسات االستراتيجية والدولية /تطوير القوة العراقية واإلنسحابات األمريكية المشروطة .٤

 ٢٢/٤/٢٠٠٩-- آدم موسنر/كوردسمان 

 ٢٠٠٩/ مايس–ستيفن بايدل : بقلم/مركز اإلجراء الوقائي/ مجلس العالقات الخارجية/العراقإنقالب األوضاع في  .٥

: بقلمالكلية العسكرية األمريكية /مركز الدراسات اإلستراتيجية/منع العراق من اإلنزالق ثانية في الفوضى الطائفية .٦

 ٢٠٠٩/مايس - - أندرو ترل.د

مايكل وحيد حنا  : بقلم/شروع أبحاث ومعلومات الشرق األوسطم/إعادة إستيقاظ شبح الحرب األهلية العراقية .٧

١٧/٤/٢٠٠٩ 

  /ند باركر:بقلم /  معهد السياسة العالمية/ الدولةهيكلنوري المالكي يبني /مكيافيلي في بالد النهرين .٨

    ٢٠٠٩ربيع 
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                  :بقلم /ىاألدن الشرق لسياسة واشنطن معهد /الشعبية واالستبداد واألمن القومي في عراق المالكي) ٩

٢٠٠٩ /٥/ ١٢ -آيزنشتات مايكل



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل

org.alkashif@info 

  

  

 




