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   الرحيمبسم اهللا الرحمن

  :مقدمة العدد
المقال اإلستراتيجي المهم الذي تمت تغطيته في وسائل اإلعالم األمريكية والذي            ترجمةنطالع معاً    في هذا العدد  

التابع لجامعة  منشور في موقع مركز الدراسات اإلستراتيجية       ال ، أثار الكثير من ردود الفعل السلبية في العراق       

وتجدر اإلشارة هنا الى أن العنوان األصلي لهـذا المقـال كـان مثيـراً               متحدة،  الدفاع الوطني في الواليات ال    

   .وصفة لحرب أهلية: القوات األمنية العراقية الحالية: وإستفزازياً جداً وهو

 الواليات تعمل والتي الحالية والعرقية الطائفية االحزاب تمثل. ١ :التاليةالرئيسية ط ا على النقمقال الاؤكد هذي

 التحدي ، العراقية االمن قوات على ونفوذها تأثيرها لتقليل المزيد بذل عدم طريق عن تقويتها على ةالمتحد

 المتغيرة الوالءات أساس على االمنية الدولة مؤسسات بناء تم لقد .٢ العراقية االمن قوات تطوير أمام الرئيسي

 نوري الوزراء رئيس قام .٣ والعرقية يةالطائف الهجمات من زلزال يضربها عندما تنهار أن المرجح من التي

 او الداخلية بوزارة ترتبط ال التي ،الخاصة االمنية قواته بتشكيل المسلحة للقوات االعلى القائد هو الذي المالكي

 رئيس به قام ما على فعل وكرد .٤ الوزارات تلك على السياسية االحزاب نفوذ من الخشية بسبب الدفاع

 في جديدة دكتاتورية ببناء إتهامه على السياسية االحزاب عملت الخاصة االمنية واتهق إنشاء بشأن الوزراء

 نأ يمكن .٦العراق في موجودة تزال ال االهلية الحرب ومبررات أسباب أن العراقيون يدرك .٥ العراق

 شن ييؤد أن او ، عرقية حرب الى والتركمان والعرب االكراد مع المختلطة والمناطق كركوك قضية تؤدي

أثناء فترات التوتر  .٧ لحظة أية في طائفية حرب إشعال الى سني او شيعي ديني موقع على كبير هجوم

الطائفي والعرقي ال تستطيع قوات االمن العراقية التصرف كقوة وطنية وإنما كميليشيات ومجموعات مسلحة 

 يملك من إن (ثقافة هناك وجدت اقالعر في .٨ وهذه وصفة لكارثةتدين بالوالء لمن يدفع لها من أسيادها، 

   .) والحكمالسياسة يملك األمنية القوات

  :مقال الا في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

أظهرت التقييمات االمريكية الحالية لقوات االمن العراقية تحسناً بطيئاً ولكنه ثابت في االداء الكلـي والقـدرة                  -

 .ثر المدمر المستمر للنفوذ السياسي على القوات االمنية العراقيةالحظت  األالقتالية لتلك القوات ولكنها 

 الى  ٢٠٠٩وعلى الرغم من التحسن العام في القوات العراقية اال أن وزارة الدفاع االمريكية أشارت في آذار                  -

 .تلك القوات غير قادرة على العمل بشكل مستقلأن 

 تـدخل  االحـزاب      سي لقوات االمن العراقية يتمثل فـي      وقدمت تلك اللجنة إقتراحات مفادها أن التحدي الرئي        -

 .السياسية في مسؤولياتها خصوصاً في وزارة الداخلية

 وتلك عام بشكل العراقية االمن قوات بتطوير ترتبط رئيسية تحديات ثالث وجود على يتفقان التقييمين كال -
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