
 التحدي الصهيوين             )٢٠١(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

  
  

  

  ستقرار واألمن يف العراققياس اإل

  تقرير مقدم اىل الكونغرس األمريكي

  ٢٠٠٩/ آذار/٢٥

  

 مركزالكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية : رمجةت

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                              ١٢  من١                                     ٢٠٠٩ -مايس

 



 التحدي الصهيوين             )٢٠١(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                              ١٢  من٢                                     ٢٠٠٩ -مايس

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
وزارة  من قبـل     عّدم ، صفحة بعينسمن حوالي     مهم إستراتيجي قريرلت  التنفيذي لخصملل  ترجمة في هذا العدد  

 .الوضع اإلستراتيجي الراهن في العـراق     ي الضوء على     يلق ، األمريكي  الى الكونغرس  لتقديمه ،الدفاع األمريكية 

شهر كانون الثاني في تقرير آخر  ، وتم تقديم التقرير الخامس عشر في هذه السلسلة من التقارير الفصليةهو و

االخرى والمعلومات التي تم تقديمها الى الكونغرس بشأن كمال التقارير إويعمل هذا التقرير على  ، ٢٠٠٩عام 

  .العراق

  :قريرت الا في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

فقـد  ،  تحوالً تاريخياً في طبيعة العالقة بين الواليات المتحدة والعـراق         شهدت فترة إعداد هذا التقرير       -

بتطبيع العالقات االمريكية ـ العراقيـة   ) SFA(بدأت االتفاقية الشاملة وهي إتفاقية االطار االستراتيجي 

وستكون بمثابة االساس لعالقات ثنائية     ط وعالقات إقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية،       من خالل رواب  

  .ة تستند على أهداف ومصالح مشتركطويلة االمد

والتي تحققت ولـو    وستعتمد وتيرة تخفيض القوات االمريكية على طبيعة المكاسب االمنية في العراق             -

، وتوفير المرونة بشكل كبير للقادة االمريكيين لمساعدة العراقيين فـي تجـاوز التحـديات                بشكل هش 

واليات المتحدة بالعمل   البارزة ، وفي الوقت الذي يعاد فيه نشر االلوية المقاتلة بشكل مسؤول ، تستمر ال              

القيام بجهود دبلوماسية مستمرة من أجل قيام عراق        في المجاالت االخرى من إستراتيجيتها وتتضمن       

 .ر وسلمي بشكل أكبمزدهر

 مع إختيار العراقيين العملية السياسية على يستمر في تحقيق التقدم بشكل متزايد     أما بالنسبة للعراق فإنه      -

 عندما أظهر العراقيون    ٢٠٠٩حساب العنف وبرز ذلك في الحادي والثالثين من شهر كانون الثاني عام             

إنتخابات  عن طريق المشاركة بشكل فاعل في         وذلك ثقتهم بالعملية السياسية والبيئة االمنية المتحسنة     

 .تمجالس المحافظا

، بسبب  عملية المصالحة الوطنية ال زالت معرقلة     ولكن على الرغم من تلك التطورات االيجابية اال أن           -

تأثير اللوائح واالجندات العرقية ـ الطائفية والخالفات بشأن توزيع الـسلطة والمـوارد علـى جميـع      

 .ةكل كبير بين قادة االحزاب الوطنيإنعدام الثقة بشوبرز هذا االمر بشكل واضح في ، المستويات 

مع إرتياب بعـض الـسنة   وباالضافة الى ذلك فإن الخالفات السنية ـ الشيعية ال زالت قائمة ومستمرة   -

 .وشكوكهم بشأن الصالت والروابط التي تربط االحزاب السياسية الشيعية بايران

 حكومة مركزية قوية مقابل حكومـة ال مركزيـة        هناك معارضة متزايدة ومتنامية بين من يؤيد وجود          -

 .بشكل كبير
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