
  يتقييم إستراتيج

  )٧(- ؟ أين يقف العراق اليوم

  

  

  ٢٠١٠/االول كانون

  



١٠من٢

  هيدمت

بعد تكليف السـيد   متطلبات الوضع يف العراق على املستوى االستراتيجيإلقاء الضوء علىحتاول هذه املتابعة 

  .والواليات املتحدةبني العراق  االستراتيجية وبالذات ما يتعلق بالعالقات الثنائية املالكي بتشكيل احلكومة،

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

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

، واليت رة األمريكيةاالقريبة من صناع القرار يف اإلد ستراتيجيةمبراكز األحباث والدراسات اإل، املتمثل األمريكي

  .صياغة القرار اإلستراتيجي األمريكي النهائيتؤثر بكل تأكيد على 

لسياسـة   مركز سـابان دراسة استراتيجية مهمة ، أصدرها حتليلوإستقراءعلى ، عددال اتعتمد إستنتاجات هذ

  :الصفحات التالية تلخيص أهم أفكارها يف ، متالشرق االوسط



١٠من٣

٢٠١٠/كانون االول٢٢/٢:رقم / ورقة حتليلية

  معهد بروكينغز/مركز سابان لسياسة الشرق االوسط

  اإلستراتيجية األمريكية لعراقٍ يتجه حنو األمام: العمل الغري منتهي

سني كني /فردريك كاغان/سكوت كاربنتر.جي/رعد اخلضريي/بوالك. كينيث أم: بقلم

  ع جووست هيلترمانوباالشتراك م

  :إستعراض لألفكار الرئيسية

،االمر الذي انتج تغريات مهمة   ٢٠٠٩و ٢٠٠٧يف العراق بني  التحسن االمين الكبرييشري اىل .١

  .ولكنها غري كاملةيف العملية السياسية العراقية 

منع العراق من االنزالق حنو احلرب االهلية  جيب على الواليات املتحدة ان تعمل الجل .٢

.لشاملةا

االنقالب : مرة اخرى مثل تشعل العنف الواسعهناك الكثري من االسباب اليت من املمكن ان .٣

.، اخطاء كبرية ترتكبها احلكومة، اغتيال واحد او اثنني من الشخصيات الكبريةالعسكري

، االقتتال الشيعي الداخلي، الصراعات الصراع العريب الكردي:اهم ساحات الصراع العنيف .٤

.القوات االمنية العراقية اهلادفة اىل السيطرة على البلد داخل

قبل االنسحاب  االهداف االمريكية املطلوب اجنازها يف العراقيشري الكاتب اىل امهية حتديد .٥

.الكامل

االستراتيجية بالنسبة ملصاحل الواليات  جيب ترتيبها حسب امهيتهاهناك عدة اهداف ولكن .٦

:املتحدة

كن السماح للعراق باالنزالق حنو احلرب االهلية الشاملة،بسبب امهيته المي: اهلدف االول.٧

.االقتصادية واجليواستراتيجية يف منطقة اخلليج

.الميكن للعراق الظهور مرة اخرى كدولة عدوانية، دد جرياا: اهلدف الثاين.٨



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل

org.alkashif@info 

  

  

 




