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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
 بقلم الخبير العـسكري واالمنـي المعـروف         الملخص التنفيذي لدراسة مطولة    ترجمةنطالع معاً    في هذا العدد  

محـور   على   دراسة ال هؤكد هذ ت. أنطوني كوردسمان منشورة في موقع مركز الدراسات االستراتيجية والدولية        

إن الرئيس أوباما سوف يفشل بإعتباره القائد االعلى ، وستفشل إدارته معه كذلك اذا مـا                 :سي واحد وهو  رئي

قام بإدارة االنسحابات العسكرية االمريكية بطريقة تفشل في خلق جهد مدني وإستشاري متواصـل لمـساعدة                

القتصادية والعسكرية ، وال يقتـصر      العراق في المضي قدماً نحو االستقرار الدائم على المستويات السياسية وا          

التحدي على إخراج القوات االمريكية فحسب وإنما االنتقال الى قيادة مدنية مدعومة بمزيج مـن المـساعدات                 

االمريكية المالئمة في مجال الحكم والتنمية ، وإنشاء وخلق مهمة تدريب عسكرية، من شأنها مساعدة العراق                

ليس فقط عن القوات االمريكية ولكن في التعامل مـع طموحـات جميـع              في أن يصبح مستقالً بشكل حقيقي       

 .جيرانه كذلك

  :دراسة اله في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

 المتعلقة باالمن الداخلي و المـصالحة الـسياسية،         تمثل الحل لجميع مشاكل العراق المتبقية     القوات االمريكية    -

 فـي   تخفيض حدة التوترات والصدامات المحتملة بين العرب واالكراد       ي  وتلعب القوات االمريكية دوراً رئيسياً ف     

فـي  تعامل مع تنظيم القاعـدة      العراق ، كما أنها ال تزال تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة القوات العراقية في ال              

  .العراق وغيرها من الحركات السنّية المتمردة التي ال تزال نشطة للغاية في مناطق مثل ديالى ونينوى

يريدون رؤية القوات االمريكية بأجمعهـا  وتظهر إستطالعات الرأي أن الغالبية العظمى من العرب العراقيين     -

 .خارجاً في أقرب وقت ممكن

 من حيث القدرات العسكرية لقوات االمن العراقية حذراً بشأن تقييم المخاطرينبغي على المرء كذلك أن يكون        -

 . في العراقليالوضع السياسي الداخدون النظر الى 

 أن يأخذ بنظر االعتبار حقيقة، أن الواليـات         وفي الوقت ذاته ينبغي ألي تخطيط يتعلق بإنسحاب القوات االمريكية          -

 .وإنهما يستمران في مواجهة مخاطر جديةالمتحدة وقوات االمن العراقية لم يحققا االنتصار بعد في العراق 

الجماعات الخاصة وغيرهما من الحركات والجماعات المسلحة       كما تستمر عناصر تنظيم القاعدة في العراق و        -

 .٢٠١١بفرض تحٍد أساسي حتى بعد أن تنسحب القوات االمريكية عام 

 .يواجه تحديات وضغوط من جيرانه وخاصة  ايرانن العراق سوف أويبدو من الواضح جلياً  -

سامات السياسية في العراق والتوترات     االنقفالتحديات الرئيسية التي تواجه االمن العراقي أصبحت تتركز في           -

 ومثلما أوضح فريقنا االمريكي فإن الواليات المتحدة تواجه تحديات كبيرة فـي             .الطائفية والعرقية المرتبطة بها   

 . ، والتوترات الطائفية المتبقية في العراق الكردي–الصراع العربي مجال 
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