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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
الذي هو معقل من ع األميركي وموقع معهد المشر منشورة في تين مهمتينلمقال العدد ترجمة في هذا

  .وعقله اإلستراتيجيالحاكم في الواليات المتحدة اآلن معاقل الخط 

 الذي كان مستشاراَ لسلطة اإلئتالف في بغداد والذي تم التعريف به ميشيل روبينكتب المقالة األولى 

 المتخصص في شؤون توماس دونلليمقالة الثانية هو وكاتب ال. في عدد سابق من هذه السلسلة

  .المنطقة وقد تم التعريف به في عدد سابق من هذه السلسلة فال داعي للتكرار

في المقالة األولى أفكار مهمة تمثل خط المحافظين الجدد والقريب جداَ من وزارة الدفاع والمنتقد 

لبي وإنتقاده ألياد عالوي، وكذلك إنتقاده لوزارة الخارجية،وهذا واضح من خالل مدحه ألحمد الج

 الذي يصب في غير مصلحة األمريكان إذ إنهم لحصار النجف الذي زاد من شعبية مقتدى الصدر

  .ويتهم وزارة الخارجية يتبنيها التقليدي للسنة. حسب رأيه يجب أن يدعموا الشيعة

  

هد المذكورعن عدم تأجيل اإلنتخابات  الكاتب اإلستراتيجي في المعوفي المقالة الثانية يدافع فيها

الغبن والتهميش ، إذ أن من  األقلية السنية ما ستشعر بهبدعوى أنها ستسبب حرب أهلية ،بسبب 

  .اإلنتخابات ستأتي بحكومة تسيطر عليها األغلبية الشيعية

  

ياسة هاتين المقالتين ومقاالت ودراسات سابقة تم ترجمتها سابقاَ في هذه السلسلة تشير الى س

 في هذه المرحلة المنطقة العراق وفي دعم الشيعة فيوإستراتيجية خط المحافظين الجدد بضرورة 

  .تلفةخألسباب تمت اإلشارة إليها سابقاَ في مواضعها الم
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  نحن نخسر الشيعة
  ميشيل روبين:بقلم

  National Review Onlineمجلة 

٨/٢٠٠٤ /١٩   

 ادى نشوب القتال الشديد الذي انـدلع حـول        

ضريح االمام علي الى تبديد اي مظهر مـن         

وضريح االمـام   . مظاهر وقف اطالق النار     

علي هو واحد من اقدس المواقع  االسـالمية         

للشيعة ، وحتى لو كانت القوات العراقية هي        

ـ       ن الـشيعة   إالتي قادت الهجوم على الموقع ف

ن ما كانو ليوجهون اللوم إال لقـوات        يالعراقي

.  ضرر كان سـيحدث      الواليات المتحدة ألي  

ن الواليات المتحدة   إوحتى لو وجد حل سلمي ف     

  . كانت هي الخاسرة ايضاً 

ما كان بنبغي ان تجري االمور بهذه الطريقة        

ليس للصدر الشعبية الكافية بين العـراقيين       . 

الشيعة ، حتى ان الكثير منهم يعتبره المسؤول        

عن مقتل رجل الدين الخـوئي فـي نيـسان          

ر الكثير من العراقيين مـن      وقد سخ  . ٢٠٠٣

اعالن الصدر عن حكومة موازيـة وتعيـين        

ان اهالي كل مـن مـدينتي       . نفسه رئيساً لها    

الصدر والنجـف مـستائين مـن التعـسف         

وغطرسة الصدرين ذوي القمصان السوداء ،      

وعندما حضرت اجتماعـاً لـبعض الرجـال        

 ٢٠٠٤البارزين في النجف في شـباط عـام         

ات الموجهـة للتحـالف     كانت غالبية االنتقـاد   

بسبب فشله باالمساك بزمام االمـور بالنـسبة    

 مؤخراً في آيـار     ىوقد جر . لمجاميع مقتدى   

 قيام اللجان االهلية االمنيـة بمالحقـة        ٢٠٠٤

ان الـدعم   . اتباع مقتدى في النجف واغتيالهم      

الداخلي الصدري بدأ باالضمحالل عندما فشل      

ن للمال  ا. رجل الدين الشاب بااليفاء بوعوده      

  صوتاً في العراق ، وليس للصدر منه اال قليل 

يران فيما تغير ، فقـد قامـت        ولكن الشكر إل  

الدليل وحتـى وزارة    ايران بتغطية او اخفاء     

الخارجية االمريكية اقرت االن بالدعم المالي      

 ان .االيرانــي لجــيش المهــدي الــصدري 

الشريحة الوحيدة التي انكرت الدعم المـادي       

يران هم االكاديميون والمثقفـون     للصدر من ا  

الذين لم يتواجدوا يوماً في العراق منذ تحريره        

ان ترجمـة   . ولم يكتبوا اي بحث ميداني عنه       

بسيطة لمقاالت عربية تزودنا بنفس المعلومات      

  " .الجزيرة " والتعليقات التي تأتينا من 

لقد اطلق الصدر انتفاضته في نيـسان عـام         

نف ادى الى فـشله      وان لجوءه الى الع    ٢٠٠٤

في بناء حالة دستورية مـن خـالل النـشاط          

لقد وجهت االنتقادات الى    . السياسي المشروع   

الرئيس السابق لسلطة التحالف المؤقت بـول       

بريمر لعدة اخطاء ارتكبها ولكن االمتناع عن       

 .مواجهة الصدر لم يكن من بين تلك االخطاء         

ن وفي الحقيقة ، لو ان مجلس االمن القومي كا        

قد اصغى الى نصيحة بريمر لكانـت قـوات         

التحالف قد اعتقلت الصدر قبل مدة طويلة من        

شهر نيسان حيث تمكن من تنظيم انتفاضـته        

  . الكبيره  ذات التخطيط والتنسيق الجيدين 

  ضربة بالك ويل القاصمة  

لقد اخفقت انتفاضة الصدر في نيسان بـسبب        

ضعف الدعم الشعبي لها ، ولكن وبعد مضي        

ان . ربعة اشهر بقيـت المقاومـة مـستعرة         ا

التغيير الذي حصل لم يكن مرتبطاً بالـصدر        

يقدر ارتباطه بالضربة الموجعة من النصيحة      

ففي تـشرين   . البائسة واالستراتيجية الضعيفة    
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 شكل البيت االبيض هيئة     ٢٠٠٣اول من عام    

كما اصبحت  . عليا لفريق السياسة في العراق      

) كونـدليزا رايـس    (مستشارة االمن القومي  

رئيساً شرفياً لفريق اعـادة االسـتقرار فـي         

ن نائبهـا المستـشار الـسابق       إ، كما   العراق  

سـلوبه  إ والمعـروف ب   )روبرت بالك ويـل     (

صبح رئيساً لعمليـة    أ) حرقإقطع و إ(داري  اإل

 وقد ظهر تأثير    .االنتقال السياسي في العراق     

عاجالً ن  وواشنطسياسته هذه في كل من بغداد       

 الجميع في بغداد وواشنطن عنـدما  ألقد تفاج . 

فوت بريمر على نفسه فرصة اجتماع مخطط       

 ٢٠٠٣ تشرين الثـاني     ١١له ومتفق عليه في     

مع رئيس الوزراء البولندي وعاد الى واشنطن      

وقد كشف سبب مغادرته المـستعجلة      . مسرعاً

عـادة  علن بريمر موعـده إل    أبعد ايام عندما    

دوافع االنتقال لم تأتي    ن  إ. السيادة الى العراق    

من بغداد بل من مجلس االمن القومي الـذي         

 ٢٠٠٣جاء مغايراً لخطط البنتاغون في شباط       

لسيادة إلنتقال ا والتي كانت تهدف لتنفيذ سريع      

  . بعد التحرير مباشرةً 

ان انتقال السيادة العراقية جاء متأخراً كثيـراً        

اثـر  ،ولكن تطبيق الجوانب السياسية االخرى    

ادى الـى ضـعف ثقـة       ، فقة بالك ويـل   موا

وال  . العراقيين بشكل خطير بالواليات المتحدة    

ن إشك في ان لديمغرافية المنطقة اهمية بالغة ف       

العرب الشيعة في العراق هم الغالبيـة بينمـا         

. يشكل االكراد ربع سكان العـراق تقريبـاً         

منهم ، اما  % ١٠ويشكل الشيعة الكرد حوالي 

شيعة نصفهم تقريباً ، بينما     التركمان فيشكل ال  

 %  ٢٠-١٥ال يشكل العرب السنة اال نـسبة        

وقد وعـد الـرئيس االمريكـي       . من الشعب   

لعدة مرات ان الواليات المتحدة تسعى      ) بوش(

لنشر الديمقراطية في العراق بينمـا برهنـت        

ــة   ــة ووزارة الخارجي ــة البريطاني الحكوم

االمريكية ومجلس االمن القومي عكس ذلـك       

  . ب العراقي للشع

والعراقيون ليسوا بغافلين عن المناقشات عالية      

انهـم  " .   اسـتراتيجية الـسنة   "المستوى لـ   

يفسرون االستراتيجية السنية هـذه علـى ان        

واشنطن ال تريـد تنفيـذ خطاباتهـا بـشأن          

الديمقراطية ، بدالً من ذلك تريد ارجاع االقلية        

ـ        ـ  السنية الى ما يشعر به البعثيين السابقين 

   مـن انـه       –والحكومة السعودية واالردنية    

فقـد رأوا    . الحق الموروث للمجتمع الـسني    

المسؤولين البريطانيين يحولون اموال اعـادة      

االعمار في كركوك لمشاريع في الحويجـة ،        

وهي منطقة عنف سنية تبعد حوالي الـساعة        

ولم يخف منسق وزارة الخارجيـة      . بالسيارة  

اقية رغبته في تطبيـق     االمريكية للشؤون العر  

وقـد قـاطع     . استراتيجية بعيدة المدى للسنة   

 ٢٣العراقيون قرار بريمر المذاع تلفزيونياً في 

نيسان والذي اعلن فيه التراجع عن اجتثـاث        

البعث كدليل علـى تملـق واشـنطن للـسنة          

لقد اصر على ان الـسياسة لـم        "  ، العراقيين

قـد  ل" عـالن ؟    إلتتغير فلماذا اذن اذاع هذا ا     

سألني احد العراقيين هذا السؤال فـي اليـوم         

ان هذا التغيير ربما كان يعكس افكار       . التالي  

بريمر اكثر من كونها اوامر من واشـنطن ،         

وبغض النظر عن قرار الرجوع عن اجتثـاث     

ـ        ) ١٤(البعث فإنه يتاجر بالنوايا الحـسنة لـ

ماليـين كـردي    ) ٦(مليون شيعي عراقي و   

ليست  .  قيادي تقريباً  لصالح اربعين الف بعثي   
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. فللقيم احكامهـا    . الواقعية دائماً بهذا الواقع     

ومع ذلك فليس بالـضرورة ان يكـون بـول          

  .  مخطئاً زتيولفوو

  النفاق 

. على مـن االقـوال      أاالفعال  تتكلم بصوت     

آذار قام االرهابيون السنة بقتل     / ٣١لذلك ففي   

اربعة من المقاولين االمريكان ومثلوا بجثـثهم       

. ي الفلوجة ، وعندها اقسم بريمر باالنتقـام         ف

حاصرت قوات المارينز االمريكية المدينـة ،       

ولكن كبار السياسيين السنة مثل السيد عـدنان        

الباججي المقرب من الخارجيـة االمريكيـة       

ان كل ما يحدث هو     " اعترض على ذلك قائالً     

قال ذلك لصحيفة االندبندنت في     " انتقام متبادل   

 وقد توسع الباججي في تعليقاتـه       –نيسان  /١٢

لتلفزيون قناة العربية الذي مقـره االمـارات        

انه ليس مـن العـدل      " العربية المتحدة قائالً    

معاقبة جميع سكان الفلوجـة ونعتبـر هـذه         

العمليات التي يقوم بها االمريكان غير مقبولة       

وقد تكون الواليات المتحدة    " . وغير شرعية   

جنب صور المـوت    قد غيرت مسارها بحدة لت    

  . والدمار غير المريحة 

خططهـا  ) المارينز( غيرت القوات االمريكية  

) وفق تقاريرهم الميدانية ( التي تعتبر االفضل 

ورفعوا الحصار عن الفلوجة وعينوا جنـراالً       

بعثياً ليقود لواء الفلوجة الجديد اال ان العنـف         

وبينمـا رفعـت القـوات      . ازداد في الـبالد     

ت اصارها عـن الفلوجـة وقـو      االمريكية ح 

العناصر الذين كانوا قبل ايام فقط يسعون لقتل        

الى فريـق   ) بالك ويل   ( اوعز  . االمريكان  

االنتقال السياسي بإستهداف احمد الجلبي وهو      

من القادة السياسيين الشيعة وقد ناقش البيـت        

االبيض في اواخر نيسان تقريراً مـن سـبع         

" ي بعنوان   صفحات مقدم من قبل االمن القوم     

"  من قبـل     وقد قدمت الورقة  " تهميش الجلبي   

عمل أوعندما كنت   . مكتب العراق   " بالك ويل 

في الحكومة كتبت عدة تقارير بهذه الخيارات       

وقد جاءت صياغة المسودة بعـد اجتمـاع        . 

مسؤولي مجلس الـوزراء او نـوابهم الـذين         

 ان الغرض من الوثيقة هـو       ٠صاغوا القرار 

 .القرار  ات مختلفة لتطبيق    الوصول الى خيار  

لقد تبين ان الهجوم على مجموعة الجلبي ثـم         

تبـين  انـه مـرتبط       ، اتهامه بالتجسس الحقاً  

وقد لفق الـصحفيون     . بتوصيات المذكرة تلك  

واعادوا تكرار هذه االتهامـات مـن دون ان         

ينسبوها الى مصادرها ، ظهرت انها ال اساس        

كما لم يكرر هذا الكالم على      ، من الصحة   لها  

على الرغم  . لسان اي من مسؤولي البنتاغون      

كانت " نيويورك تايمز   " من أن رواية  جريدة      

 وتـستطيع وكالـة المخـابرات       ٠عكس ذلك 

االمريكية ووزارة الخارجية االمريكية تسجيل     

نقطة في الحرب البيروقراطية ، ولكن ثمـن        

فـبغض  ، ن باهضاً انتصارهم داخل العراق كا   

النظر عن خلفيتهم العرقية والطائفية ، وضـع        

ــى    ــوم االمريك ــد الهج ــون فوائ العراقي

  . ومخاطرالتحالف جنبا الى جنب 

 لقد ساند الـشيعة العراقييـون       :شؤون العائلة 

الجلبي لتاريخ عائلته العريق والـدائم تجـاه        

االمام الكاظم وهو ثالـث االمـاكن المقدسـة         

  .لشيعة العراق 

 بغض النظر عـن حـبهم       :لشؤون الفكرية   ا

ن إللجلبي كشخصية او موافقتهم على سياسته ف      

ـ بـالك و  (الشيعة العراقيين قاطعوا قرار      ) لي
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ذالل الجلبي واعتبروا ذلك اهانة لمجـتمعهم       إب

  . بالكامل 

 إذا أراد مجلس االمن القومي أن يضع أمله         ماأ

. في أياد عالوي فإن أملهم سـيخيب كثيـراً          

 هو بعثي سابق وإرتباط أياد عـالوي        فعالوي

الوثيق مـع وكالـة المخـابرات المركزيـة         

البريطانية والمخابرات االردنية لـن يـساعده    

داخل الوسط الشيعي الذي ليس لـه فيـه اال          

 ، وكذلك بالنسبة    ان وجد ممن يؤيدونه   ، القليل

لالكراد فهم ال يثقون بعالوي ، والذي فـشل         

 السني ارتباطـاً    ايضاً من ان يرتبط بالمجتمع    

ـ   . شهراً من حكم التحالف     ) ١٤(مهماً خالل ال

لقد انهت النجف شهر عسل عالوي وكانـت        

المخابرات المركزية تتغنى بمـدائح عـالوي       

وقد شددت على ندرة القـادة      ) النكلي(لرئيس  

الجيدين في العراق ومن ثم فهم بالتاكيـد لـن          

  . يصنعوا ديمقراطيات جيدة 

الحسنة في العراق اال القليل     لم يبق من النوايا     

قد . حكومة الواليات المتحدة رتبت لهدرها      . 

يكون الرئيس بوش مخلصاً حقاً في رغبته في        

ولكن العراقيين تهمهم العائلة فهم      الديمقراطية  

ينظرون الى الرئيس من خالل أبيـه سـيء         

السمعة بين شيعة العراق لفـشله فـي دعـم          

لـرئيس  وقـد ذبـح ا     . ١٩٩١انتفاضة آذار   

السابق صدام حـسين عـشرات االآلف مـن         

 . المشاركين في االنتفاضـة مـع عـوائلهم       

ويشتهر العراق بأشجار نخيله المهيبة والتـي       

 لكن حول ، قدم٦٠-٥٠تمتد احياناً الى ارتفاع 

 قـدم ألن    ١٥-١٠رتفاع  إكربالء فقط تكون ب   

قتالع البـساتين   إالرئيس العراقي السابق امر ب    

نتفاضـتهم ، وهـذا     إدايـة   بالبلدوزرات في ب  

النخيل الصغير يذكر العراقيين بشكل دائم ان       

  .وا بالوعود االمريكية قال يث

ان الحصار االخير على النجف يزيد من       

اعتقاد الشيعة بأن حكومة الواليـات المتحـدة        

في االيام االخيرة تحدثت     . تعمل ضد الشيعة  

مع عدد من ابنـاء العـراق مـن النجـف ،            

لقد كانوا مستائين كثيراً    ، وة والديوانية   والسما

ان االمريكان انـسحبوا مـن      " اذ قال احدهم    

الفلوجة لخوفهم من قتل السنة ولكني اخمن ان        

وفي حـين   " . ليس لهم نفس القلق تجاه الشيعة     

في فترة وجود   ، كان هناك عدد من المسؤولين    

تدعم حصار النجف   ، الحكومة العراقية المؤقتة  

ين الشيعة كانوا يـرون ان هـذا        وان العراقي 

. الحصار ما هو اال دليل على النفاق والرياء         

فنفس هؤالء المسؤولين توسلوا    ،وعلى كل حال  

 فـي   ٠باالمريكان لوقف المذبحة في الفلوجة      

 قامت جريدة الوفاق وهي     ٢٠٠٤نيسان  / ١٢

قتباس إجريدة الحزب السياسي ألياد عالوي ب     

 باعتبـاره   كالم عالوي بشأن حصار الفلوجة    

احد اسباب استقالته كـرئيس للجنـة االمنيـة         

وفى حين أنا ال اؤيد تـشجيع       لمجلس الحكم ،    

فـإن  العـراقيين ال يؤيـدون         ، جيش المهدي 

رغبة الواليات المتحـدة بإنتـداب البعثيـين        

 مع ما يرونه  هجومـا       ٠ السابقين في الفلوجة  

ريخي في النجف   أعدوانيا على معقل الشيعة الت    

تصريحات مثل تصريح آية اهللا كـاظم       ن ال إ. 

آب  اومقتدى الصدر المعتمد     /١٦الحائري في   

على النصائح االيرانية  أفادت بأن الواليـات        

ــث  ــتعادة البع ــد اس ــدة تري ــذه  . المتح ه

ضافة الزيت على   إبكل بساطة ،    ، التصريحات

 إن  توجه شيعة العراق الـى مقتـدى          ٠النار
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هم بل بسبب شعور  ، الصدر ليس لشخصه هو   

فقد عانوا الكثيـر    . بعدم وجود خيار ثان لهم      

 ومالوا الى نظريـة      ١٩٩١بالتنصل عنهم في    

قاطع العراقييون  الشيعة سياسـة      . المؤامرة  

    بالك ويل باعتبارها كارثة تجاه الديمقراطية

لقد وضعوا ردود افعال االمريكان في كـل         

مكان  من الفلوجة والنجف جنباً الى جنب وقد          

ن واشنطن قد كافأت البعثيين وعاقبـت       رأوا ا 

 سـنة مـن     ٣٥ضحاياهم الذين ظلموا خالل     

عادة البعثيين ال يعني    إن تطبيق   إ . الدكتاتورية

ستخدام البعثيين المعروفين بين طالبهـم      إفقط  

كما قالت صحيفة لوس    ،ولكن ايضا ، ورفاقهم  

 آيار طـرد العناصـر      ١٤انجلوس تايمز في    

إن . ن حلوا محلهم    أغير البعثية الذين سبق و    

وهم  . العراقيين الشيعة يرون إن هنالك خيانة       

إن االلتفاف المكثف حـول     . محقين  في ذلك     

مقتدى الصدر ال يمثل االعتقاد بأفكاره بقدر ما     

تمثله من ضربة قاصمة لبالك ويل وإفـالس        

التحيز التقليدي لوزارة الخارجية االمريكيـة      

   . تجاه السنة

. في هذا كله سيكون إيران      إن الرابح الوحيد    

فإن الجمهورية االسالميه في إيران  اليوم هي        

بين تهديـداتنا االيديولوجيـة  وسـتراتيجيتنا        

إن العراقيين الشيعة ليسوا حلفـاء      . الرئيسية  

ولكن لـسوء الحـظ اننـا       . طبيعيون إليران   

اخترنا ان ندفع شيعة العراق الـى أحـضان         

  . ايران الخانقة 
 زميل مقيم في معهد المـشروع       ميشيل روبين ،  

  . األمريكي 

  

  

  الخوف من الشيعة
  توماس دونيللي:بقلم

  ١٣/١/٢٠٠٥ نشر في 

ن اساس النقد الموجه لسياسة الرئيس بـوش        إ

 ولمخططات المحافظين الجـدد     –في العراق   

الذين من اجلهم يفترض ان الرئيس سـيكون        

عمـتهم  أنهـم   إ هـو    –المرشح المنـشوري    

ن هنالك ، وغالباً بشكل مؤكد      إ. االيديولوجية  

 يمانإ، بذرة للحقيقة في هذا الكالم،ومصدرها     

انه االسـاس الـذي      .بالعقيدة االمريكية عميق  

يسبب مشكلة عظمى في رؤية الحقيقـة فـي         

، اعتقاد ايـديولوجي    العراق ، انه في الحقيقة      

 التقليدية القائلـة    –وثيق الصلة بدوائر الحكمة     

افة حرب اهلية وان    ان العراق يتأرجح على ح    

حكومة تمثيلية حقيقية فـي بغـداد ، تعكـس          

الرغبة السياسية للغالبية الشيعية العراقية ،هي      

وغالبـاً   . امر خطير بالنسبة للواليات المتحدة    

ما يستطيع المرأ ان يسمع الحسرات العميقـة        

ان القاع الضبابي   . للندم على صدام المخلوع     

تخابـات  ان االن . في الخريف مكـان معـتم       

العراقية الوشيكة  قد جلبت هـذه االشـاعات         

  .   المضللة المزدوجة الى الواجهة مرة ثانية 

ان الخوف من حرب اهلية في العراق كانـت         

 . وال زالت مسألة قدر اكثر منه مسألة سـبب        

السائد هو احتـواء    أولعقد من الزمن كان المبد    

ان العــراقيين . صــدام بــدالً مــن تقنينــه 

من الشيعة والكـرد قـد أخـذوا        المضطهدين  

اشارة الرئيس بوش االب الى الثورة والتمرد       

   .مأخذ الجد

جورج بوش االب وفريق عمله من السياسيين       

المؤمنين بتوازن القوى قد اعاقوا التقدم نحـو        
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وال زال برنت سكوكروفت الذي كان      . بغداد  

في حينه مستشار االمن القومي ال زال يفكـر         

حربـاً  " علن في يوم آخر     أ ثم. بهذه الطريقة   

وكان قلقاً ، كما كان دائماً ، من        " اهلية اولية   

فيقترح سكوكروفت ان   نتائج حرية االنسان ،     

االنتخابات العراقية بدالً من ان تكون نقطـة        " 

التحول الموعودة فأنها ستكون جهداً لتعميـق       

  ".الصراع 

ــواقعي –وانعكاســاً للتحــالف اليــساري   ال

االسـتراتيجية  " ة بـوش فـي    المعارض لفكر 

ـ "المتقدمة للحرية    ن محـرري افتتاحيـات     إف

ففـي  . النيويورك تايمز يوافقون سكوكروفت     

مواجهة الحقـائق   " يوم االربعاء ، في مقالتة      

لقـد اخـذوا بنظـر      "عن االنتخابات العراقية    

االعتبار عدد من يؤمن من نخبـة الـسياسة         

ـ      " الخارجية   ن ان الحرب االهلية ربما ال يمك

" وصـت   أكمـا     " . تجنبها بشكل او بـآخر      

 كانون ثان   ٣٠نفسها تأجيل انتخابات    " التايمز

من ان تكون مجرد طلقة البداية لـ       " إلبعادهم  

   .المنتظرة" الحرب االهلية " 

ان السنة  " حقيقة  "كما واجهت االفتتاحية كذلك     

مـن عمليـة انبثـاق      " غربـوا "العراقيين قد   

ـ     . الديمقراطية في العراق     ن إوالى حد مـا ف

انقلبوا بشكل عجيـب مـن      السنة العراقيين قد    

ان تأجيـل   : دور الجناة الى دور الـضحايا       

 التقدم بإتجاه التأكيد    يتماشى مع " االنتخابات قد   

ان االغلبية الـشيعة ال تخطـط  ان         ) للسنة  (

  " . تدوس على حقوقها 

برهـة عـن    ) التايمز(وعلى االقل ، توقفت     

الغلبية هو بحد ذاتـه فكـرة       مناقشة ان حكم ا   

ن ترك صدام طليقاً يهديء ويـسكن       إسيئة او   

أظن ان علينا ان ننتظـر      . من حساسية السنة    

  . ذلك التحول من أجل محاكمته 

ان هناك اكثر من خوف بسيط من الحرية عند         

لقد كانت الحكمة التقليدية عـن      . تطبيقها هنا   

 ذوبـان العراق ومنذ مدة طويلة تؤكد علـى        

. تالفات بين الشيعة العراقيين وااليرانيين      االخ

ان هذا الخوف من الشيعة لـيس  فقـط مـن            

تجارب االمريكان مع الثورة االيرانية ولكـن       

من عقود من االعـالم الموجـه مـن قبـل           

الحكومات المستبدة والفرديـة الـسنية فـي        

ولكن قراءة متبصرة لحال العـراق       . المنطقة

 ولكن عـن    اليوم ال تكشف عن تشيع مستنير     

مجتمع سياسي جماعي يتـراوح بـين عبـد         

ترى ما الـذي    . العزيز الحكيم واحمد الجلبي     

عـن  " التغريب  "جمعهم سوية بعد اجيال من      

  . سياسة العراق  

هل هي فرصة الحياة الكريمة ام طعم الحرية        

ان . ام الــسعي وراء شــيء مــن الــسعادة 

 االمريكان العاديين قد يعذرون عندما يتساءلون

لماذا يكون تغيير دكتاتور خطير ، وتحريـر        

غالبية مضطهدة وانتخاب حكومة ممثلة خطـأ    

استراتيجياً ينبغي تأجيل نتائجه الى ابعد فتـرة        

  . ممكنة 

ن تكون عضو في نخبـة الـسياسة        أن عليك   إ

   .الخارجية لتفهم هذه االمور

  ـــــــــــــــــ
توماس دونللي زميل مقيم في البرنامج وكاتـب        

 )الويكلي ستاندرد أون الين(دى الديلي ستاندردل

 


