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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
جاءت هـذه الورقـة   ، معهد السالم األمريكي منشورة في موقع   لورقة إستراتيجية ملخصة    ترجمة في هذا العدد  

لخبـراء المعنيـين بالتحليـل      مجموعة مـن ا   اللها  خإلتقت   ، العوام الثالثة الماضية  على مدى ا  جهود  لكثمرة  

تقديم وعرض تقييمات ونصائح تتعلق بالوضع في       في الواليات المتحدة ، وعملت تلك المجموعة على          السياسي

تزويد االدارة القادمـة  بـالخبرات    قامت به تلك المجموعة بهدف أحدث جهد، وتأتي هذه الدراسة لتمثل   العراق

 المـصالح الحيويـة     وبشأن ما يمكـن عملـه لـضمان        ،والتجارب وتحليل الوضع الذي ستواجهه في العراق      

 ههـذ : مالحظة(  . المصداقية العالية واألهمية الكبيرة    -أي هذه الورقة  -، األمر الذي يعطيها   االمريكية وحمايتها 

، والتـي    مـن مركـز الكاشـف       التي ستصدر قريباً   ة المصادر التي ستعتمد عليها الدراسة الجديد      ىكون أحد ت س ورقةال

   .)٣_؟ ق اليوماالى أين يتجه العر: عنوانها

  :قةرو اله في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

وينبغي أن توجه ، عتبار يتعلق بالسياسة االمريكية تجاه العراق إي أ ،تحدد المصالح االمريكية التالية -

 الواليات المتحدة وحفظها، باالضافة الى إستعادة مصداقية :تلك المصالح إدارة اوباما وهي كاالتي

الحد من و ،االستقرار االقليميتحسين و ،ا على العمل في جميع أنحاء العالمحفظ مكانتها وقدرته

منع العراق من أن ، وإستقالل العراق كدولة واحدةالحفاظ على ، وهوإعادة توجيهالنفوذ االيراني 

  . لهم طلقاً او منمالذاً آمناً لالرهابيينيصبح 

، مع عواقب إنسانية خطر االنهيار الى  قد يؤديالتخلي عنهتجاهل الواليات المتحدة العراق او  -

 . لن تستطيع االدارة الجديدة تجاهلهاوسياسية كارثية وخيمة

، بإعتباره مشكلة رئيسية في العراق في المستقبل المنظور، فإن سيستمر فيه العنففي الوقت الذي  -

ب الجيش االمريكي وفي الوقت الذي سيتم فيه سح ، ستكون سياسيةالتحديات االكبر خالل العام القادم 

 وغيرهم من الموظفين المدنيين، للمساعدة حاجة ملحة للمدنيين االمريكيينمن العراق، ستكون هناك 

 .في االنتقال نحو عراق مستقر

 في العراق، وال يعود هذا االمر الى تحسناً ملحوظاً ومهماً في الوضع االمنيشهد العامين الماضيين  -

الخاصة بزيادة " الطفرة " ر االستراتيجية والتكتيكات المرتبطة بعملية زيادة القوات االمريكية وتطوي

ونجاح (التيار الصدري القوات االمريكية في العراق فحسب، وإنما كذلك الى وقف إطالق النار من قبل 

 ضد تنظيم العراقيين السنّة) صحوة(باالضافة الى ، ) العمليات العسكرية االمريكية والعراقية ضده

 . وتزايد ثقتهانمو قدرات قوات االمن الداخلي العراقيةة في العراق، والقاعد
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