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  تقرير ما بعد العمليات 

  ماك كافري. لجنرال األمريكي املتقاعد باري آرل

  ٦/١١/٢٠٠٨ اىل ٣١/١٠زيارة للعراق والكويت بتاريخ 

   األكادميية العسكرية األمريكية

   

 مركزالكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية : رمجةت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مساعد فـي القـضايا     البروفسور  اللجنرال المتقاعد   اأعده  إستراتيجي مهم     وتقييم تحليلل  ترجمة  العدد في هذا 

 الـى   ٣١/١٠بتـاريخ    للعـراق والكويـت   قـام بهـا     زيـارة    بعد،  األكاديمية العسكرية األمريكية  في  الدولية  

: يصنفها الى ثالثة أقسام    الى مصادر معلوماته التي       في بداية تقريره المختصر    يشير الكاتب ، و ٦/١١/٢٠٠٨

األول يتعلق بالجيش األمريكي والثاني يتعلق بفريق السفارة األمريكية في بغداد وكذلك الـسفارة البريطانيـة                

 حيث التقى بمجموعـة كبيـرة نـسبياً مـن           ،والثالث واألخير يتعلق بالمسؤولين والقادة العسكريين العراقيين      

  العاليـة  ، األمر الذي يعطي األهمية     ضمن األقسام الثالثة أعاله    اتختلف المستوي مالشخصيات والمسؤولين في    

 ةهذا التقرير سيكون أحد المصادر التي ستعتمد عليها الدراسة الجديـد          : مالحظة(  .والمصداقية الكبيرة لهذا التقرير   

   .)٣_؟ ق اليوماالى أين يتجه العر: التي ستصدر قريباً، والتي عنوانها

  :تقرير في هذا الالمطروحة األفكارفيما يلي أهم 

المفاجئة في أية لحظة من قبل تنظيم القاعدة في           معّرض لحدوث الخروقات    المتحسن الوضع االمني إن   -

  .لحكومة المالكي لتصرفات اإلستفزازيةاالعراق أو  بسبب 

مرالـذي  ، األ الزخم المتنامي والشديد لالقتصاد واإلستقراراالمني    إن االتجاه الرئيسي لألمور يؤشر الى        -

 .أن يتجه باإلتجاه المعاكساليحتمل 

 .لكنه تجاوز لتّوه نقطة االنهيارأنا  هنا ال أحاول أن أصف الوضع بأنه هش و  -

 على مستوى المحافظات و االقضية والذي برز خالل زيارتي السابقة،           التشظّي الغير شرعي للدولة   إن   -

إستعادت السيطرة علـى     قد   ،نية العراقية    ، حيث إن قوات الشرطة الوط      قد تضاءل الى حد كبير اآلن     

 . في البصرة ومدينة الصدر و محافظة ديالى و االنبار و أجزاء من الموصلمناطق الصراع

 في العراق قاسي و مميت و عدائي بصورة حقودة للمصالح االميركية  و لكنـه                التدخل االيراني يعتبر   -

 . و أصبح غير فعال بصورة كبيرةبنفور الشيعة في الجنو الى - و لحد كبير -اآلن أدى 

 مـشتركة   طورا و بشكل كبير روابط إقتصادية      الشبه مستقلين في شمال العراق، قد        تركيا و االكراد  إن   -

تليين ، مما حدا بهم الى      سيكلف االكراد الكثير  الن العداء بين األتراك و االكراد        .مهمة و مفيدة للطرفين   

 . تركيا و سلوكهم تجاه جارتهم القويةمواقفهم

 . لعامة الشعبخلل في مقدرة حكومة المالكي على تقديم الخدماتاليزال هنالك  -



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل

org.alkashif@info 
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