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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :مقدمة العدد

مجلــس العالقــات موقــع   فــيةمنــشور ، ةمهمــال ةســتراتيجياإل تمقــاالمجموعــة منتخبــة مــن الل  ترجمــةالعــددفــي هــذا 
 تناولـت جميعهــا ، واشـنطن لـسياسة الـشرق األدنـىمعهــد الخارجيـة ومعهـد بروكينغـز ومعهـد المـشروع األمريكـي و

    : الـىةورهـا األصـليامح تـشير فـي  البعثيين،ً بإستبعاد عددا منبقرار هيئة المساءلة والعدالةاألزمة األخيرة المتعلقة 
ًبعـد منـع خمــسمائة وأحـد عــشر مرشـحا مـن المــشاركة فـي االنتخابــات  عاصــفة سياسـية قويــة يعـيشالعـراق إن  (

أحمـد ر أصـابع االتهـام الـى الـسيد يشتـ، ومـن طهـرانٕقرار حظـر المرشـحين ال ينبـع مـن بغـداد وانمـا ٕ، وان القادمة
ٕان التهديـد و ،ًيحاول التالعب في االنتخابات من أجل أن يصبح رئيسا للـوزراء و ب الحقيقيبإعتباره المذن الجلبي

ًيـستحق تـدخال بـل إن األمـر  ، جـو بايـدنلتـدخل نائـب الـرئيس االمريكـيالخاص بتلك األزمة حقيقي، لدرجة تكفي 
 عليهــا ، والبــواب المغلقــةممارســة الــضغط مــن وراء الواليــات المتحــدة  اةبإســتطاع، و أوبامــاًمباشــرا مــن الــرئيس

ًبإعتبـاره أمـرا شـرعيا وقانونيـا ح بأن إجراء االنتخابات سوف لـن ينظـر اليـه يتوض ً ٕاذا مـا تـم الـسماح ، وهـا مـن قبلً
 بالنـسبة إسـتراتيجية العـودةٕان  و، فـي العـراقسـيؤدي الـى إشـتعال االوضـاعلذلك الحظـر والمنـع باالسـتمرار، فإنـه 

عمليــة تقــف وراء ، هــي التــي ٢٠٠٩تخابــات مجــالس المحافظــات األخيــرة عــام لتلــك القــوى التــي خــسرت فــي إن
 في العـراق تغذية سياسات هوية اإلضطهاد يعكس االنقالب العسكري شائعاتلٕان االستغالل السياسي و، اإلستبعاد

 في ًعيفاخرج ضالمدعوم من قبل إيران، الذي "  في العراقالمجلس األعلى اإلسالمي"من قبل أطراف مختلفة، مثل 
 فــي نهايــة إحتماليــة قيــام تحــالف شــيعيمــن ٕان قــضية حظــر حــزب البعــث تزيــد و ،انتخابــات مجــالس المحافظــات

  ). المطاف

  :تمقاال اله في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 
ً بعــد منـع خمــسمائة وأحـد عــشر مرشـحا مــن المـشاركة فــي االنتخابــات عاصـفة سياســية قويـةيعـيش العــراق   -

  .القادمة 
دعت االفتتاحيات والمقاالت الرئيسية في عدد من الصحف االمريكية مثل صحيفة واشنطن بوسـت وصـحيفة   -

  . تدخل أمريكي مباشرنيويورك تايمز الى 
  . من طهرانٕقرار حظر المرشحين ال ينبع من بغداد وانما   -
، وأن توضــح بــأن إجــراء  ممارســة الــضغط مــن وراء االبــواب المغلقــةبالنــسبة للواليــات المتحــدة فبإســتطاعتها  -

ًبإعتباره أمرا شرعيا وقانونيا االنتخابات سوف لن ينظر اليه  ً   . ها من قبلً
  . االئتالف الوطني العراقي او إئتالف دولة القانون على  اإلنتخاباتيقع رهان -
  . سيحدد النتيجة النهائية للحربما سيحصل بعد السابع من آذار ربما   -
  .  من جديدالمحرقة ينزلق العراق الى  -



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل
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