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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
 تشير فـي    ، شروع أبحاث الشرق األوسط   مموقع    في ةمنشور ، ة مهم ةإستراتيجي مقالةل  ترجمة في هذا العدد  

كبر لدى  أحساس  إن يؤدي الى    أ وتعزيزها يمكن    تكثيف الحملة الشاملة ضد الصحوة    إن   ،محورها األصلي الى  

تحفيز العنف الطائفي   فعال غير المنسقة التي يمكن من شأنها        األ فضالً عن سلسلة من ردود       السنّة العرب بالظلم  

 والتي يعود الخالفات الداخلية بين العـراقيين حدث من األهذه المرحلة   وإن،كبرأ بشكل   ستقراراإلالذي يزعزع   

تعقيد وهو ما قد يؤدي الى      ،   هلية طائفية أتون حرب   أدفع البالد الى    تتاريخها الى سقوط نظام صدام حسين قد        

  .مريكية من العراقاأل القوات جهود أوباما الرامية الى إخراج

  :مقالة اله في هذالمطروحةاألفكار  أهم فيما يلي

 ، وقد أثارت سلسلة التفجيرات التي إستهدفت المدنيين الشيعة شهراً قاسياً في العراقكان شهر نيسان بالفعل  -

 الذي قاد العاصمة بغداد وأودى بها الى حرب أهلية عـامي            مخاوف من أن المنطق الطائفي المرّوع     الفي بغداد   

 .ديعيد تأكيد ذاته من جدي سوف ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٥
مسلّحة بين قـوات    وصدامات  وقعت بعد معارك    ن تلك التفجيرات    مر يثير القلق بالنسبة للعراقيين أل     األهذا   -

 . التابعة لحكومة نوري المالكيمناأل
نـسحاب  لقاء القبض على قادة الميليشيات البارزين وتحديد جدول زمني واضح إل    إمر الى جانب    األ هذا   أدى -

تلك الفصائل المسلّحة   وحول ما اذا كان من بين        ،   اؤالت تتعلق بتلك المواجهات   طرح تس مريكية الى   األالقوات  

 .يلك على كيفية معاملتهم من قبل حكومة الما رداًمستعد للعودة الى التمردللعرب السنّة من هو 
 العراقيـة وعناصـرها     كبر حول طبيعة الدولـة    أجانب واحد من صراع      االمصير حركة الصحوة ما هو       -

 .وأطرافها
حدث من الخالفات الداخلية بين العراقيين والتي يعود تاريخها الى سقوط نظام صدام حسين              األهذه المرحلة    -

 تعقيد جهود أوباما الراميـة الـى إخـراج        وهو ما قد يؤدي الى      ،   هلية طائفية أتون حرب   أدفع البالد الى    تقد  

 .مريكية من العراقاألالقوات 
عتقلـت  إو والجماعـات    غارات على مكاتب ومنازل قادة الميليشات     ع قامت الحكومة العراقية بشن      قفي الوا  -

 . ٢٠٠٨ بدأت في عام جزء من عملية تدريجيةستهداف الحكومة لمجالس الصحوات هو إ .بعض منهم ال
غلبية السنية  األ ذي   حي الفضل  في   ٢٠٠٩ آذار   ٢٨حد قادة الميليشيات في     أ) عادل المشهداني (عتقال  إوكان   -

 .بارزاًوحدثا نظار الفتاً لألفي بغداد 



  
  
  
  

  

  للمشتركني فقط
  اإلشتراك جماين

  :يرسل طلب اإلشتراك عرب الربيد األلكتروين على العنوان التايل

org.alkashif@info 

  

  

 




