
  يتقييم إستراتيج

  )٣ (-   ؟أين يقف العراق اليوم

  "ً بعد منع خمسمائة وأحد عشر مرشحا من المشاركة في االنتخابات القادمة عاصفة سياسية قويةيعيش العراق " 
دعت االفتتاحيات والمقاالت الرئيسية في عدد من الصحف االمريكية مثل صحيفة واشنطن بوست وصحيفة " 

  " دخل أمريكي مباشرتنيويورك تايمز الى 
   "طهرانقرار حظر المرشحين ال ينبع من بغداد وإنما من " 

 ، وأن توضح بأن إجراء من وراء االبواب المغلقةبالنسبة للواليات المتحدة فبإستطاعتها ممارسة الضغط "
ًاالنتخابات سوف لن ينظر اليه بإعتباره أمرا شرعيا وقانونيا من قبل ً   "ها ً

   " على االئتالف الوطني العراقي او إئتالف دولة القانونخابات اإلنتيقع رهان" 
   "سيحدد النتيجة النهائية للحربما سيحصل بعد السابع من آذار ربما  "

  
  
  

٢٠١٠/شباط



 

٢٣/٢ 

  المحتويات
 
 

  ٣..................................................................................................................................................تمهيد

  ٤...................................................................إستعراض أهم األفكار الواردة في الوثائق االستراتيجية المذكورة أعاله

  ٤........................................................................................................ّهزات سياسية: اإلنتخابات العراقية ) ١

  ٧..................................................................................................................حظر الديمقراطية في العراق) ٢

  ٩......................................................................................ّتجنب األزمة في حقل األلغام السياسي في العراق) ٣

  ١٢..................................................................................................................سياسة الخوف في العراق) ٤

  ١٣..............................................................................................................................إنتخابات فاصلة) ٥

  ١٥...............................................................مالمح المشهد العراقي كما ترسمه الوثائق االستراتيجية المذكورة أعاله

  ١٥......................................................................................................جديد من المحرقة الى العراق ينزلق )١

  ١٦..............................................................................الكواليس وراء من المساعدة تقديم المتحدة الواليات على )٢

  ١٧.......................................................................................................للغاية تعسفية بطريقة تم اإلستبعاد )٣

  ١٨....................................................................................................اإلستبعاد؟ عملية وراء يقف الذي من )٤

  ١٩..................................اإلنتخابية اإلستراتيجية رإطا في "البعثيين عودة" من المخاوف بتأجيج تقوم الشيعية األحزاب )٥

  ١٩........................................................................................جديد من الظهور الى يعود قد الشيعي التحالف )٦

  ١٩...................................................................................مطلقة غالبية على الحصول واحدة كتلة تستطيع ال )٧

  ١٩......................................................القانون دولة إئتالف او العراقي الوطني االئتالف على اإلنتخابات رهان يقع )٨

  ٢٠............................................................................................................المنافسة؟ الكتل مصير هو ما )٩

  ٢٠.............................................................................كردستان في السلطة بزمام يمسك زال ال القديم الحرس )١٠

  ٢٠.................................................................................المقبلة؟ الحكومة من المتحدة الواليات تريده ماالذي )١١

  ٢١.............................................................للحرب النهائية النتيجة سيحدد ربما آذار من السابع بعد سيحصل ما )١٢

  ٢١.............................................................................................................................وايران القاعدة )١٣

  ٢١........................................................................................................................المتحدة األمم ردو )١٤

  ٢١................................................................................................................مالحظات وتوصيات إستراتيجية



 

  مهيدت
ء التي ألقت بظاللها الواسعة على أفق وأجوا، الطارئة " إجتثاث البعث"أزمة إلقاء الضوء على  هذه المتابعة تحاول

 ردود فعل قوية وخاصة رد الفعل  في السابع من آذار القادم، وأثارتاألعمال التحضيرية إلجراء اإلنتخابات البرلمانية
  .ً الى زيارة العراق مؤخراجو بايدناألمريكي القوي والفعال، الذي قاد مسؤول الملف العراقي 

 ومقاالت صحفية ووثائق  إستراتيجيةدراسات وأبحاثصدر من يما  لالمنهجيةمتابعة الرصد وال على ورقة الهعتمد هذت
، المتمثل العقل اإلستراتيجي األمريكيما يتم تداوله في  ،اإلصداراتومن الطبيعي أن تمثل هذه . ذات صلة بالموضوع

على ، والتي تؤثر بكل تأكيد رة األمريكيةا القريبة من صناع القرار في اإلدبمراكز األبحاث والدراسات اإلستراتيجية
  .صياغة القرار اإلستراتيجي األمريكي النهائي

 مواد خمس ما اليقل عن تحليلو إستقراء على "إجتثاث البعثيين"، المخصص ألزمة عدد الاتعتمد إستنتاجات هذ
 وهي متوفرة في العراق في مراكز األبحاث اإلستراتيجية: من سلسلة ٢١٨في العدد ، تمت ترجمتها إستراتيجية مهمة

  :وهي كالتالي، ز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجيةمركموقع 

مجلس  /زميل مقيم في قسم الشؤون الدولية / بريت ماك غارك:  الكاتب /ّهزات سياسية: اإلنتخابات العراقية.١  
  ٢٠١٠  كانون الثاني ٢٥/العالقات الخارجية 

زميل أقدم في قسم السياسة الخارجية في مدير البحوث و:أوهانلون.  مايكل إي /حظر الديمقراطية في العراق .٢
 -١٨/صحيفة نيويورك تايمز /  مدير مركز سابان لسياسة الشرق االوسط:بوالك . أم .كينيث / معهد بروكينغز
 ٢٠١٠ –كانون الثاني 

 باحث وزميل في المعهد :رايدر فيسر:الضيف/ مقابلة  / ّتجنب األزمة في حقل األلغام السياسي في العراق .٣
 ٢٠١٠ كانون الثاني٢٥ / مجلس العالقات الخارجية/ غريغ برونو:المحاور /جي للشؤون الدولية النروي

معهد واشنطن لسياسة / كوم.فورين بوليسي/ سكوت كاربنتر ومايكل نايتس. ج / سياسة الخوف في العراق .٤
 ٢٠١٠/ كانون الثاني١٨/ الشرق األدنى

.٥ فاصلة 

٢٣/٣ 

 ٢٠١٠ شباط ١/مجلة المراجعةالوطنية /هد المشروع األمريكيمعفي  باحث مقيم :مايكل روبين/  إنتخابات



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل
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