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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
مركز الدراسات  منشور في موقع     ، صفحة تين مائ من حوالي   مهم إستراتيجي قريرت مقدمةل ترجمة في هذا العدد  

وضـع  ال يلقـي الـضوء علـى        ،نطوني كورسمان  وهو بقلم الخبير العسكري واألمني أ      ،االستراتيجية والدولية 

   .يةالعراقللقوات المسلحة اإلستراتيجي الراهن 

  :قريرت الا في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

ن أحد يمكنه   أ ، ولكن رغم ذلك ال       تحسن مستويات األمن   عن    فضالً  في الحياة السياسية   تقدماًحقق العراق    -

 للتعامل مع مشاكله الداخلية المتبقية في حالة  قيـام           تسوية سياسية كافية  ن العراق سوف يحقق     أ ب كداًأيكون مت 

  .مشاكل مع جيرانهاق سيواجه ذا كان العرإاو ما ،  موجة جديدة من العنف المدني
من للحركـات   آمالذ  إيجاد   تجاه تتسامح   لنما تركيا فسوف    أ ،   توسيع نفوذها تسعى ايران من جانبها الى       -

 ويخشى جيران العراق    الدعم العربي للعراق ضعيفاً    المعادية مثل حزب العمال الكردستاني ، وال يزال          الكردية

 . الذي يضم سوريا ولبنانالهالل الشيعيمن في العراق وكذلك  الهيمنة الشيعية وااليرانيةالعرب من 
 وقدرتها على التعامل مع الـصراعات الداخليـة         ر قدرات قوات األمن العراقية    بتطو سيكون مرهوناً الكثير   -

 والضغوط الخارجية ، وسيعمل المزيج الذي يجمع ما بين السياسة االمريكية والسياسة الداخلية العراقية فـضالً               

 . االطار الزمني النسحاب القوات االمريكيةصتقليلضغط الخارجي من دول مثل ايران ، على عن ا
 عتبارها قـوة محتلّـة    إ ينظر الى الواليات المتحدة ب     ي العام عموماً  أالرن  أتعكس السياسة العراقية  حقيقة       -

 .مكنسرع وقت مأ في مغادرة البالدويريد من القوات االمريكية وغيرها من قوات التحالف 
وجود رغبة ثابتة لها في بقاء الواليـات        ي  أستطالعات الر إ الجماعة الوحيدة التي تَظهر      كراد العراق أيبقى   -

 . في العراقالمتحدة
قل بكثيـر   أ هتماماًإالتي ظهرت من هذه المفاوضات      ) SOFA(تفاقية وضع القوات    إ االتفاقية األمنية و   أولت -

 نسحاب القـوات االمريكيـة    إتسريع معدل   ن  إ رغم حقيقة    ،لة ومؤثرة  فاع منية عراقية أ قوات   بناءالى الحاجة ل  

 . حتى تصبح قادرة على االعتماد على نفسهاسيقلل ال محالة من االطار الزمني لتطوير القوات العراقية
تفاقية إي  أدون  افق القادة العراقيون واالمريكيون على جدول زمني محتمل النسحاب القوات االمريكية ،             و -

 وبدون  دون مساعدة ودعم الواليات المتحدة     للعمل   ادهاستعدإ و القوات العراقية قدرة  ن خطة لضمان    أبشعلنية  

 .منيةأضمانات 
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