
  ملخص

  يتقييم إستراتيج

  )٢ (-   ؟أين يقف العراق اليوم

  
          عراق ذات توجه وطين ومستقل سياسياً ومستقر بشكل يكفي للحفاظ على األمن الداخلي  إن تطور" 

                ولكن ليس قوياً مبا يكفي لتهديد جريانه مرة أخرى سيكون أمراً بناءاً للحفاظ على توازن النفوذ 
    "وتقليل خطر التدخل اخلارجي ثانياً قليم أوالًداخل اال

         لذلك فإن تعزيز مثل هكذا توازن سيكون ذات إعتبار مركزي وأساسي بالنسبة للمساعدة األمنية " 
   "االمريكية اىل الدولة العراقية

ُعّرف الدور الذي ستلعبه ال توجد هناك خطة واضحة للهيكل املستقبلي اخلاص بالقوات العسكرية العراقية، الذي ي" 
  " الواليات املتحدة يف جعل العراق قوياً بشكل كاف للدفاع عن سيادته

   "لهاحلإن املشاكل والقضايا الطائفية والعرقية ستستغرق سنوات " 
   " إن من ميلك القوات األمنية ميلك السياسة والسلطة:يف العراق توجد هناك ثقافة " 

   " بشكل كامل عراق تقوده الغالبية الشيعيةد اآلن حلمل تقبل الدول العربية" 

لقد منت القوات االمنية العراقية من حيث احلجم والكفاءة يف السنوات االخرية، ولكنها سوف لن تكون " 
   " أعوام١٠ – ٥ذات كفاءة تامة قبل 

  
  

٢٠٠٩/كانون األول



 

/٦١ ٢ 
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س٣-

  المحتويات
 
 

  ٤..................................................................................................................................................تمهيد

  ٥..............................................................إستعراض أهم األفكار الواردة في الوثائق االستراتيجية المذكورة أعاله

  ٥..................................................... مرتبطة وإستراتيجيات تهدئةجداول بديلة ومخاطر: االنسحاب من العراق ) ١

  ٩.......................................................................تقييم جاهزية القوات األمنية العراقية: اإلنسحاب من العراق ) ٢

  ١٤..........................................................رؤية عراقية: ب القوات األمريكية القوات األمنية العراقية بعد إنسحا) ٣

  ٢٠..............................الواليات المتحدة بحاجة الى إستراتيجية خروج وليس مجرد الخروج/ وقت البقاء: العراق ) ٤

  ٢٧........................................................................................................بناء شراكة إستراتيجية: عراق ال) ٥

  ٣٢....................................................................................االستقرار الداخلي واالقليمي: نهاية لعبة العراق ) ٦

  ٣٧...........................................................ستراتيجية المذكورة أعالهمالمح المشهد العراقي كما ترسمه الوثائق اال

  ٣٧.............................................................................................األمريكية لإلستراتيجية المرحلية األهداف )١

  ٣٨..........................................................................................مشروطة تكون أن يجب األمريكية المساعدة )٢

  ٣٩...................................................................العراق في األمريكي العسكري التواجد وأهمية اإلنسحاب كيفية )٣

  ٤٢..........................................................................الخروج بعد لما واضحة إستراتيجية خطة وضع ضرورة )٤

  ٤٣......................................................................................................العراقية القوات وإمكانيات قدرات )٥

  ٤٥...............................................................عسكري بإنقالب القيام على والقدرة المسلحة القوات على السيطرة )٦

  ٤٦....................................................................................العراق وإستقرار أمن تهدد التي الحالية المخاطر )٧

  ٤٦...............................................................................................................خطر تنظيم القاعدة) ٧

  ٤٧.......................................................................................صةخطر الصدريين والمجموعات الخا) ٧

لحة المسيسة) ٧   ٤٧.................................................................................................خطر القوات الم

  ٤٨..............................................................................................................الكردي ـ العربي الصراع )٨

  ٥٠..............................................................................................................الصحوات مع التعامل كيفية )٩

  ٥١.........................................................................................................................الطائفي الصراع )١٠

  ٥١......................................................................................................يواجهها التي والتحديات المالكي )١١

  ٥٣..........................................................................تدعمه؟ هل المالكي؟ من المتحدة الواليات موقف هو ما )١٢

  ٥٤.................................المتحدة واالمم المتحدة الواليات بين المشتركة الدبلوماسية الى والحاجة السياسية التسوية )١٣

  ٥٤....................................................................................................القادمة البرلمانية اإلنتخابات أهمية )١٤

  ٥٥....................................................................................................................والعراق الجوار دول )١٥



 
  ٥٦..............................................................................................................................إيران) ١- ١٥

ك ٢- ١٥ ت يا)   ٥٧...............................................................................................................................ر

  ٥٧.............................................................................................................................سوريا) ٣- ١٥

  ٥٧....................................................................الهيمنة الشيعية في العراق ليج والسعودية ودول الخ) ٤- ١٥

  ٥٨.................................المنطقة نفط الى المتحدة الواليات وحاجة التحتية البنية ومشاكل العراقي النفطي االقتصاد )١٦

  ٥٩.........................................................................................لحلّها طويل زمن الى تحتاج العراق مشاكل )١٧

/٦١ ٣ 

  ٦٠..............................................................................................................مالحظات وتوصيات إستراتيجية



  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  مهيدت

 رئاسة الرئيس ي في ظلي يأتذ، ال للوضع الراهن في العراقتقييم إستراتيجي هذه المتابعة التوصل الى تحاول

  وسياسته المتعلقة بسحب القوات األمريكية من العراق وفق االتفاقيةباراك أوباماالديمقراطي الجديد 

البرلمانية إلنتخابات ا قانونعلى مصادقة مجلس النواب العراقي ويأتي بعد  ،االستراتيجية الموقعة بين الطرفين

مهد الطريق لدخول العراق في مسيرة جديدة للعملية تلكي   وخطير بعد مخاض عسيرتي جاءت الالقادمة

التي من  )٧/٣/٢٠١٠ ( القادم العامئل في أواتخابات البرلمانيةناإلهذه قبل إجراء  ويأتي كذلك ، الوليدةالسياسية

  . السابقة في أوائل هذا العام النتخابات مجالس المحافظاتإمتداداً  نتائجهاالمفروض أن تكون

 على الخصوص بعدو،  التوصل الى فهم وإدراك ما يجري في العراق اليوم اإلستراتيجيالتقييم ويحاول هذا

   .وأخيراً يوم الثالثاء الدامي،  الدامييناالربعاء واالحدفي يومي   المثيرة النوعيةنفجاراتاإل

 ومقاالت صحفية ة إستراتيجيصدر 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

، والتي تؤثر بكل رة األمريكيةا القريبة من صناع القرار في اإلدبمراكز األبحاث والدراسات اإلستراتيجيةالمتمثل 

  .يجي األمريكي النهائيصياغة القرار اإلستراتتأكيد على 

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

 وهي متوفرة العراق في مراكز األبحاث اإلستراتيجية: من سلسلة ٢١٧و٢١٦و٢١٥و٢١٤و٢١٣و٢١٢في األعداد 

  :وهي كالتالي، راتيجيةمركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستفي موقع 

معهد أبحاث الدفاع /مؤسسة راند /جداول بديلة ومخاطر مرتبطة وإستراتيجيات تهدئة: االنسحاب من العراق  .١

 ٢٠٠٩/تم إعداد الدراسة لحساب وزارة الدفاع/الوطني

 مركز -- ٢٠٠٩/ آب /آدم موسنر/وني كوردسمانطأن /تقييم جاهزية القوات األمنية العراقية: اإلنسحاب من العراق  .٢

 الدراسات االستراتيجية والدولية

معهد الدراسات / المنتدى اإلستراتيجي /رؤية عراقية: القوات األمنية العراقية بعد إنسحاب القوات األمريكية  .٣

 الجبوري عبد نجم: بقلم /٢٠٠٩/ آب-٢٤٥:العدد /جامعة الدفاع الوطني/اإلستراتيجية الوطنية

 –وني كوردسمان طأن /ات المتحدة بحاجة الى إستراتيجية خروج وليس مجرد الخروجالوالي /وقت البقاء: العراق  .٤

 مركز الدراسات االستراتيجية والدولية /٢٠٠٩/آب/١

 مركز الدراسات االستراتيجية والدولية/  ٢٠٠٩بر وكتأ ٢٨ /أنطوني كوردسمان /بناء شراكة إستراتيجية: العراق  .٥

التقييم  /معهد الدراسات االستراتيجية الوطنية/جامعة الدفاع الوطني /خلي واالقليمياالستقرار الدا: نهاية لعبة العراق  .٦

 ٢٠٠٩/ ايلول-الدور االمني األمريكي في عالم متغير/االستراتيجي العالمي



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل

org.alkashif@info 

  

  

 




