
  يتقييم إستراتيج

  )٥(- ؟ أين يقف العراق اليوم

  ، فقط اختلفت التسميةمتلك قدرات قتاليةاغلب القوات املتبقية واليت يصل عددها اىل مخسني ألف ، الزالت 

لديها القدرة على منع تشكيل حكومة او ايران ليست هلا القدرة على فرض حكومة على العراق، ولكن 

  زعزعتها بعد تشكيلها

الستعادة مكانته  مع القوة العظمى يف العامل، هي اليت توفر للعراق الوسائل الالزمةعالقات طويلة االمد ان 

  كالعب اقليمي

تتطلب وجود شريك جيب ان توضح الواليات املتحدة بأن العالقة االستراتيجية اليت يتطلع اليها العراقيون، 

إستراتيجي يف بغداد

حكومة ذات متثيل واسع تعكس بشكل كامل نتائج انتخابات : جيب أن يكونإن الشريك االستراتيجي هذا، 

  املالكي وعالوي: للراحبني الكبريينآذار االخرية، وهذا يعين اجياد مكانني بارزين 

  طلب من احلكومة اجلديدةالواليات املتحدة التستطيع فرض مثل هذه الشراكة االستراتيجية بدون 

  ٢٠٣٥إسترياد النفط اىل عام تستطيع تقليص اعتمادها االستراتيجي على إن الواليات املتحدة سوف لن 

  ٢٠١٠/أيلول

  



٢٢من٢

  احملتويات

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

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

  ٤  ........................................................  العراقيفاحملدودةواخلياراتاالمريكياالنسحاب) ١

  ٧  ................................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ٨  ................................  العراق؟يفالسياسياجلمودخبصوصاملتحدةتالوالياتفعلأنجيبماذا) ٢

  ١٠  ..............................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ١١  ....................................................................  الثانيةاإلشارة" املهمةأُجنزت: "العراق) ٣

  ١٥  ..............................................................................  إستراتيجيةوتوصياتمالحظات

  ١٧  ...........................................................  االمريكيواالنسحابالعراقبنيالفصلجيب) ٤

  ١٨  ..............................................................................  إستراتيجيةصياتوتومالحظات

  ١٩  ..........................................................  العراقمنالقواتإنسحابحولأساطريمخس) ٥

  ٢١  ..............................................................................  إستراتيجيةصياتوتومالحظات



٢٢من٣

  هيدمت

عـن إـاء   االخري إعالن الواليات املتحدة "تبعات ودالالت إلقاء الضوء على حتاول هذه املتابعة 

جلـاري  الستراتيجي اا وحتاول أن تلقي الضوء كذلك على النقاش "العراق يفلقتالية لقواااملهمة ا

  ." ٢٠١١يف اية عام  االنسحاب االمريكي التام من العراقتبعات " حول اآلن 

ومقاالت  إستراتيجية صدر من دراسات وأحباثيا مل املنهجيةتابعة املرصد والعلىورقةال هعتمد هذت

العقل ما يتم تداوله يف ،اإلصداراتومن الطبيعي أن متثل هذه . ائق ذات صلة باملوضوعصحفية ووث

القريبة من صناع القرار يف  مبراكز األحباث والدراسات اإلستراتيجية، املتمثل اإلستراتيجي األمريكي

  .ائيصياغة القرار اإلستراتيجي األمريكي النه، واليت تؤثر بكل تأكيد على رة األمريكيةااإلد

 ، متإستراتيجية مهمـة  موادمخسعن ما اليقل  حتليلوإستقراءعلى ، عددال اتعتمد إستنتاجات هذ

  :ما يليوهي ك، تلخيص أهم أفكارها يف الصفحات التالية

٢٠١٠آب ١٧/جورج فريدمان: بقلم/االنسحاب االمريكي واخليارات احملدودة يف العراق.١

دانيـل  :بقلـم  /صوص اجلمود السياسي يف العـراق؟ جيب أن تفعل الواليات املتحدة خبماذا.٢

ضـابط برنـامج العـراق يف معهـد السـالم      /نائب رئيس مركز االبداع، وسني كـني /سرور

٢٠١٠آب  ٨/جملة السياسة اخلارجية/االمريكي

مركز / ٢٠١٠-آب ٢٠/ أنطوين كوردمسان: بقلم/اإلشارة الثانية" أُجنزت املهمة: "العراق.٣

تيجية والدوليةالدراسات االسترا

ضـابط اخلـدمات   /راشـل شـنلر  : بقلـم / جيب الفصل بني العراق واالنسحاب االمريكي.٤

حالياً زميل مقيم يف جملس العالقـات اخلارجيـة يف قسـم الشـؤون     /وزارة اخلارجية/اخلارجية

٢٠١٠ايلول -عدد آب/جملة العامل اليوم/الدولية

رئـيس مركـز سـابان    /نيث بوالككي:بقلم/مخس أساطري حول إنسحاب القوات من العراق.٥

٢٠١٠آب ٢٢-شنطن بوستاالو/لسياسة الشرق االوسط



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل

org.alkashif@info 

  

  

 




