
  يتقييم إستراتيج

  )٤(- ؟ أين يقف العراق اليوم

  جوهر مشكلة تشكيل احلكومة هو 

  تقسيم السلطات بني رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء

  واعتباره القائد العام للقوات املسلحة عن طريق متكني االول من امللف االمين

والجياد توازن  مام النفوذ االيراين املتزايدوالحداث سد منيع أملنع االجتاهات الدكتاتورية لدى رئيس الوزراء 

  القوى بني املكونات الثالثة للشعب العراقي

لتمهيد االرضية الالزمة  ستتحرك الواليات املتحدة وباالشتراك مع االمم املتحدة بكل جدية بعد عيد الفطر

  لتطبيق اقتراح فصل السلطات

  

  

  

  ٢٠١٠/أيلول

  



٢٣من٢

  احملتويات

  ٣  ..............................................................................................................  متهيد

  ٤  ........................................  أعالهاملذكورةاالستراتيجيةالوثائقيفالواردةاألفكارأهمإستعراض

  ٤  ..............................................................................................  العراقيفاألمن) ١

  ٥  ................................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ٧  ............................................................  العراقحرببعدسطاألوالشرق: العراقتأثري) ٢

  ٨  ................................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ١٠  ...........................................................................  العراقمناألمريكياالنسحاب) ٣

  ١٤  ..............................................................................  جيةإستراتيوتوصياتمالحظات

  ١٥  ..............................................................................................  لبغدادحكومة) ٤

  ١٧  ..............................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ١٩  .............................  األمريكيةالقتاليةالقواتانسحابمعديدةجعراقيةحكومةتشكلكيف) ٥

  ٢٢  ..............................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات



٢٣من٣

  هيدمت

ذار آالسابع مـن  نتخابات إاليت أعقبت إعالن نتائج " تشكيل احلكومة"أزمة إلقاء الضوء على حتاول هذه املتابعة 

الوضع االمين املستقر  وأخذت دد، العملية السياسية برمتهااليت ألقت بظالهلا الواسعة على أفق وأجواء و، املاضي

 ى حـل اىل أمن دون أي بصيص أمل باالنفراج والتوصل  طالت الفترة الزمنية، وبالذات بعدما التدهورنسبياً ب

  .واضح

ومقـاالت صـحفية    إستراتيجية صدر من دراسات وأحباثيا مل املنهجيةتابعة املرصد والعلىورقةال هعتمد هذت

العقـل اإلسـتراتيجي   يتم تداولـه يف  ما ،اإلصداراتومن الطبيعي أن متثل هذه . ووثائق ذات صلة باملوضوع

، واليت رة األمريكيةاالقريبة من صناع القرار يف اإلد مبراكز األحباث والدراسات اإلستراتيجية، املتمثل األمريكي

  .صياغة القرار اإلستراتيجي األمريكي النهائيتؤثر بكل تأكيد على 

 موادمخسما اليقل عن  حتليلوإستقراءعلى  "تشكيل احلكومة"، املخصص ألزمة عددال اتعتمد إستنتاجات هذ

العراق يف مراكز األحبـاث  : من سلسلة٢٢١و ٢٢٠و ٢١٩د اعديف األبعضها ة، متت ترمجإستراتيجية مهمة

  :وهي كالتايل، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجيةوهي متوفرة يف موقع  اإلستراتيجية

تـم إعـداد هـذه الورقـة     / جيسيكا واتكنز -تيرينس كيلي  –يد جومبرت ديف: الكاتب  /األمن في العراق.١

-إطار عمل لتحليل التهديدات الناشئة بعد مغادرة القوات االمريكية /مؤسسة راند/لحساب مكتب وزير الدفاع 

٢٠١٠:تاريخ النشر

جيسـيكا  /ايداليـا داسـاك  /فردريـك ويـري  : الكاتـب  /الشرق األوسط بعد حرب العراق: تأثير العراق.٢

أعدت هذه الدراسة لصالح القوة الجوية في الواليـات  -مؤسسة راند/روبرت جوفي/جيفري مارتيني/واتكنز

٢٠١٠:تاريخ النشر-المتحدة

التي يمكـن أن  دراسة لمصير المنطقة في السنين القادمة وألبرز العوامل/االنسحاب األميركي من العراق.٣

مركـز التنبـؤات   : جهـة اإلصـدار  /اإلستخباريةخبراء في مركز التنبؤات: مؤلفال/ تؤثر في هذا االنسحاب

٢٠١٠مارس/ آذار٥ :تاريخ اإلصدار/واشنطن -اإلستخبارية 

مـدير مركـز سـابان لسياسـة الشـرق      / مركز سابان -زغمعهد بروكين/ كينيث أم بوالك/حكومة لبغداد.٤

٢٠١٠/تموز٢٧-ية مقالة منشورة في مجلة المصلحة الوطن/االوسط

معهـد  /مايكـل نـايتس  أحمد علي و/ نسحاب القوات القتالية األمريكيةإكيف تُشكل حكومة عراقية جديدة مع .٥

٢٠١٠-آب ٥/واشنطن لسياسة الشرق االدنى



٢٣من٤

  عالهأالوثائق االستراتيجية املذكورة  إستعراض أهم األفكار الواردة يف

  األمن يف العراق) ١

:فيما يلي أهم األفكار املطروحة يف هذه الدراسة

.بني اموعات العراقية املنخرطة اآلن يف العملية السياسية إندالع العنفخطر -

بـل   حرب أهليـة يف أتون ) مرة أخرى(لعراق متتلك الفصائل الرئيسية قدرات مسلحة تكفي إلغراق ا-

.وديد بقاء الدولة العراقية اجلديدة

.بأبناء العراق وجيش املهدي وقوات البيشمركةالفصائل الرئيسية تتمثل -

.الناجتة من اإلنسحاب األمريكي قبل إكتمال قدرات القوات العراقية الفجوة األمنية املؤقتةخطورة بروز -

.بقوات عراقية ضعيفةميكن أن يتنامى مع إستبدال القوات االمريكية  جلماعات العراقيةاالقتتال بني اخطر -

.غري حمتملإعادة قيام مترد سني واسع النطاق أمر  -

.العريب هو االكثر خطورة، وقد يؤدي اىل إيار العراق –الصراع الكردي -

يعتمـد علـيهم يف القـوات     حلفاءميد نفوذه وسلطته عرب وضع حاول رئيس الوزراء نوري املالكي أن -

االمنية، باالضافة اىل إنشاء أجهزة أمنية موازية وخطوط مباشرة للسلطة عرب مرسوم تنفيذي بدالً من التشريع 

.من خالل الربملان ، وإنشاء جمالس دعم عشائرية يف أرجاء البالد

وكذلك احلـال بالنسـبة    رئيسيةرئيس الوزراء احلايل على الوظائف االمنية الاحلقيقة اليت توضح سيطرة -

لقوات االمن العراقية، تبني أن خطر وجود قوات أمن عراقية قوية ولكنها متحزبة، ميكن أن يكـون أكـرب   

.وأسوأ، وهو ما قد ميثل مهمة صعبة وحساسة أمام الواليات املتحدة

.تعارض بشدة التوجهات السلطويةينبغي على الواليات املتحدة أن -

وهو مـا يعـين    سيطرة الشيعةقوات االمن العراقية بشكل كبري وهذا االمر مبجمله يعين  قد تزداد قدرة-

خصوصـاً مـع الضـغوطات     ولكن هذا اليوم بعيد املنـال باملقابل خضوع السنة واالكراد حلكم الشيعة ، 

التـوترات  االقتصادية اليت تواجهها احلكومة واليت حتدد من قدرا على بناء قوات مسلحة قوية فضالً عـن  

.العرقية والطائفية داخل قيادة اجليش

، اىل احلد الذي يـؤدي اىل  لن يتغري بشكل كبري لصاحل قوات االمن العراقيةميزان القوة املسلحة سوف -

.خضوع األكراد والسنة بشكل تام



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل

org.alkashif@info 

  

  

 




