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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 إمتداد لما جاء في المقاالت الثالث في  أخرى حول أحمد الجلبي وهيةلمقالفي هذا العدد ترجمة 

 وتعكس المقالة معهد المشاريع األمريكيالعدد الثاني عشر من هذه السلسلة، وهي منشورة في موقع 

الخالف بين المحافظين الجدد ووزارة الدفاع من جهة والمخابرات المركزية ووزارة الخارجية حول 

اع بينهم حول األخير وأياد عالوي ، وتوجه إنتقادات أهمية وشخصية أحمد الجلبي، وتبين كذلك الصر

ميشيل  وكاتب المقالة هو .الذعة الى موظفي وكالة المخابرات المركزية الشباب والقليلي الخبرة

 في أعداد سابقة من تم التعريف به وقدالمستشار السابق لسلطة اإلئتالف الموقت في العراق  روبين

      . هذه السلسلة

  : بالمطالعة والدراسةة الجديرة المقالذهه األفكار الواردة في همتعراض ألفيما يلي إس
 

و مثلت زيارة الشلبي تلك للعديد من اصحاب الرأي و الناقدين نقطة تحول لخط ومصير سياسي 

و مسؤولي جهاز ) االمريكان(عراقي كان لوقت قريب منبوذا ومطرودا من جانب الدبلوماسيين 

  اء حيث اعتبروه شخصا غير مرغوب فيهاالستخبارات على السو
 

وقد وجه مسؤولوا وزارة الخارجية االمريكية انتقاداتهم للشلبي قبل تحرير العراق وبعده واعتبروه 

وقد حظيت هذه . بمثابة مبعد يعيش في المنفى لكن صلته وارتباطه بموطنه االصلي يتسم بالضعف

 براء داخل وکالة االستخبارات المركزيه االمريكيةاالنتقادات واآلراء بدعم وتاييد المحللين والخ
 

طوال السنوات الماضية، ثبت للجميع ان اتصاالت الشخص المفضل لدى وكالة االستخبارات "

 االمريكية اياد عالوي كانت حقيقية بينما لم تكن اتصاالت الشلبي كما أبلغنا
 

لمركزية ووزارة الخارجية االمريكية لم وقال لمحطة االذاعة االسترالية بأن وكالة االستخبارات ا

  حقيقتهایتصدقا ماقاله الشلبي والتعتقدان انه تفهم اوضاع العراق عل
 

مجموعة من مرتدي "بوصفهم بـ ) حزب المؤتمر الوظني العراقي(استصغر من شأن الشلبي وحزبه 

 وساعات الرولكس المترفين والقاطنين في لندن  البدالت الحريرية
 

 تسيير امور العراق بطريقة االمالء والفرض، یقت الذي كان الحاكم االداري المؤقت بول بريمريتولوفي الو

حاول الشلبي تحفيز و تأليب الرأي العام نحو انتخابات مباشرة و اعادة السيادة للعراق، و اصطدم حينها مع 

بوسعها من جهود لتقويض اسس  ما بذلميغان اوسليفان نائبة مستشار االمن القومي حاليا، عندما كانت ت

 حركة اجتثاث جذور البعث و قلبها الى الجهة المعاكسة في النهاية
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معارضة ) كوندا ليزا رايس(وخالل اجتماع الجناح الغربي، وصفت مستشارة االمن القومي آنذاك 

د بوقت و بعد هذا النق. الشلبي لفرقة الفلوجة السيئة الطالع، وصفتها بأنها مبادرة غير مساعدة

قصير وجهت اهتمام الحكومة االمريكية صوب وضع الخطط والطرق الكفيلة لتهميش الشلبي 

 والتقليل من شأنه
 

و بعد حرمانه من الرعاية والحماية االمريكية وفقدانه الي دعم جدي او قاعدة في العراق قال المحللون 

 بالعراقوالمراقبون ان الشلبي سيذوي ويضمحل دوره من المسرح السياسي 
 
 العقبات التي زرعتها واشنطن في طريقه، تؤكد یلكن بقاءه و في الحقيقة بروز نجمه و تغلبه عل

كلها على حقيقة واحدة و هي فشل محاوالت الدبلوماسيين و محللي و مخططي جهاز االستخبارات 

وعي و دقيق لالدارة االمركية لتجهيز البيت االبيض بتحليل موض) جداول اعمال(في وضع اجندات 

 عن مصادر الشرعية داخل العراق
 

ومعظم المحللين االمريكان هم في العشرين والثالثين من العمر، وتم استخدامهم حديثا من بين خريجي 

 الجامعات او المدارس العليا، ويمتلك عد قليل منهم تجربة قيمة في البلدان التي كلفوا بأداء المهام فيها
 

فيه عدد كبير من محللي وكالة االستخبارات المركزية في جمع معلومات امنية و في الوقت الذي يفلح 

 مكتوبة حول موضوعاتهم ورعاياهم، فانهم يفتقرون لالدراك او الفهم الثقافي الالزم
 

فقد بنى جده مدينة الكاظمية الحديثة، المدينة الشيعية . وفي هذه النقطة هناك منفعة لصالح الشلبي

ندمجت بمرور الزمان مع بغداد الحديثة؛ كما كان والده رئيسا لمجلس الشيوخ العراقي خالل الواسعة، التي ا

 وسلسلة النسب تمنح االشخاص الوقار والجاذبية. عهد النظام الملكي الذي حكم العراق
 

والشيء الذي يهم العراقيين اكثر من االقامة المستمرة لساسته في البالد، هو احتفاظ رجال الدولة 

 ستقالليتهم والبقاء غير ملوثين بالفكر البعثيبا
 

 ینرى ان الشلبي رجح العودة الى منزل اسرته القديم، وكان ذلك يحمل داللة واضحة ورمزا ذا مغز

وفي الطرف المقابل، استنزف اياد عالوي الدعم بعد تقبله مسکنا في المنطقة . للعراقيين

 مريكيينالخضراءواستخدامه عددا من متعهدي االمن اال
 

مع ذلك واصل الدبلوماسيون نعتهم للشلبي بأنه شخص الأبالي وال عالقة له بهموم العراق، مع 

اشارة الستطالعات للرأي تبين كون الشلبي كرجل دولة عراقي  بدرجة متدنية من المحبوبية 

 والشعبية بين العراقيين
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ه ونقده الالذع على الشلبي وليس على فخالل عهد حكومة صدام حسين صب التلفزيون العراقي جام غضب

فالشلبي كان التهديد االول للنظام العراقي، في حين كان اآلخرون مجرد اشخاص . عالوي او الحكيم

 مزعجين او مسببين للمشاكل للنظام
 

وقد تعرضت جذور مشروعية الشلبي لحملة تعتيم او تشكيك بسبب اخفاق المحللين االمريكيين في فهم 

اصرار طبقة منتسبي االدارة االمريكية على اغماض عيونهم ازاء مجموعة الرعاية الدينية في : نعامل الدي

 التي اليوجد لها نظير في المجتمع الغربي) من جانب مراجع الدين(العراق 
 

 سائر رجال السياسة العراقيون للتودد للحاكم المدني بريمر وبذلوا الجهود لكسب رضاه، صرف یوبينما سع

بي جل وقته ومارس اعماله خارج نطاق المنطقة الخضراء المحاطة بتدابير حماية امنية مشددة، عامال الشل

وفي الوقت الذي اعلن فيه عالوي . العادة الحياة الى موطن اسرته في الكاظمين محل التقاء الشيعة والسنة

حول فيه عبدالعزيز الحكيم وبصوت عال عن  روابطه وعالقته القوية بواشنطن سعيا لبلوغ المشروعية ، و

نظره نحو طهران سعيا للحصول على السالح والدعم المادي والمعنوي، شاهد العراقيون كيف تمسك 

 الشلبي بقوميته العراقية و انتمائه للوطن االم
 

وقد يطرح المنظرون ومخططوا المؤامرات فكرة ان ارتقاء وبزوغ نجم الشلبي هو جزء من خطة 

 معدة مسبقا
 

 العائق االمريكي االكثر جدية كان يكمن في عجز االدارة االمريكية، الكثر من سنتين ونصف بعد سقوط لكن

فقد تتمكن واشنطن من ادارة المنطقة الخضراء، . صدام، عن فهم مصادر الشرعية في العراق على حقيقتها

 لكن ما يهم الشلبي فعال هو باقي مناطق العراق
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   البحاث السياسة العامةمعهد المشروع االمريكي

  ابن العراق العائد

  الجلبي يترقب تسلم الجائزة
  ميشيل روبين: بقلم

  ٢٠٠٥/ ٢١/١١االثنين : تاريخ االرسال

:  تاريخ النشر–National Review -المقاالت

٢٠٠٥ / ١٢ / ٥  

وصول رئيس حزب بافادات االنباء 

المؤتمر الوطني احمد الشلبي الى واشنطن 

و تضمن . تشرين الثاني/ر نوفمب٨بتاريخ 

جدول اعمال زيارته هذه اجراء عدة لقاءات 

مع وزيرة الخارجية االمريكية كوندا ليزا 

رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، و 

و مثلت . مستشار االمن القومي ستيفن هادلي

زيارة الشلبي تلك للعديد من اصحاب الرأي و 

الناقدين نقطة تحول لخط ومصير سياسي 

اقي كان لوقت قريب منبوذا ومطرودا من عر

و مسؤولي ) االمريكان(جانب الدبلوماسيين 

جهاز االستخبارات على السواء حيث اعتبروه 

  .شخصا غير مرغوب فيه

وتسري الضغينة واالزدراء ضد 

الشلبي في اعماق مسؤولي وزارة الخارجية، 

ووكالة االستخبارات المركزية والقيادة 

ولدفاعه عن فكرة تغيير . المركزية االمريكية

، )في العراق(النظام واحالل الديمقراطية 

اصبح الشلبي بمثابة الحجاب الواقي ضد 

انتقادات المناصرين للوضع الراهن والمدافعين 

  .عن االبقاء عليه

وقد وجه مسؤولوا وزارة الخارجية 

االمريكية انتقاداتهم للشلبي قبل تحرير العراق 

 مبعد يعيش في المنفى وبعده واعتبروه بمثابة

لكن صلته وارتباطه بموطنه االصلي يتسم 

وقد حظيت هذه االنتقادات واآلراء . بالضعف

بدعم وتاييد المحللين والخبراء داخل وکالة 

 وعلى سبيل .االستخبارات المركزيه االمريكية

، محلل االستخبارات جوديث يافهالمثال، قال 

في جامعة المركزية في العراق سابقا واالستاذ 

الدفاع الوطني حاليا، قال لوكالة انباء اسوشيتد 

طوال السنوات ": ٦/٩/٢٠٠٤برس بتاريخ 

الماضية، ثبت للجميع ان اتصاالت الشخص 

المفضل لدى وكالة االستخبارات االمريكية 

اياد عالوي كانت حقيقية بينما لم تكن 

بدوره وصف . اتصاالت الشلبي كما أبلغنا

ارات الدفاع السابق مسؤول وكالة استخب

رجل "، وصف الشلبي بأنه باتريك النغ.و

وقال ". سياسة مكره علی الهجرة في االساس

لمحطة االذاعة االسترالية بأن وكالة 

االستخبارات المركزية ووزارة الخارجية 

االمريكية لم تصدقا ماقاله الشلبي والتعتقدان 

من . انه تفهم اوضاع العراق علی حقيقتها

صغر رئيس القيادة المركزية جهته است

، استصغر نييانطوني زاالمريكية الجنرال 

حزب المؤتمر (من شأن الشلبي وحزبه 

مجموعة من "بوصفهم بـ ) الوظني العراقي

مرتدي البدالت الحريرية وساعات الرولكس 

  ."المترفين والقاطنين في لندن

لكن، وخالل االشهر التي سبقت بدء 

 الشلبي الى العراق عملية تحرير العراق، عاد

وبعد التحرير تحول الشلبي . موطنه االصلي

الى معارض لسياسات امريكا وشخص مثير 

لتحفظات واعتراضات صناع السياسة 

وفي الوقت الذي كان الحاكم . بواشنظن
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االداري المؤقت بول بريمريتولی تسيير امور 

العراق بطريقة االمالء والفرض، حاول 

الرأي العام نحو الشلبي تحفيز و تأليب 

و ، انتخابات مباشرة و اعادة السيادة للعراق

 نائبة ميغان اوسليفاناصطدم حينها مع 

مستشار االمن القومي حاليا، عندما كانت تبذل 

ما بوسعها من جهود لتقويض اسس حركة 

اجتثاث جذور البعث و قلبها الى الجهة 

كما افلح في احباط و . المعاكسة في النهاية

اوالت و مخططات البيت االبيض افشال مح

لتدويل المسؤولية عن ادارة الحكم في العراق 

خالل االشهر التي سبقت االنتخابات االمريكية 

 عندما بدأت لجنة ٢٠٠٤التي جرت في العام 

محاسبة المجلس الحاكم عمليات التحقيق في 

فضيحة النفط مقابل الغذاء المتورطة بها االمم 

  .المتحدة

وخالل اجتماع الجناح الغربي، 

كوندا (وصفت مستشارة االمن القومي آنذاك 

معارضة الشلبي لفرقة الفلوجة ) ليزا رايس

السيئة الطالع، وصفتها بأنها مبادرة غير 

و بعد هذا النقد بوقت قصير وجهت . مساعدة

اهتمام الحكومة االمريكية صوب وضع 

الخطط والطرق الكفيلة لتهميش الشلبي 

وتبعا لذلك وجهت للشلبي . قليل من شأنهوالت

عدة اتهامات منها التجسس وتزوير الحقائق 

والتهمة االولى لم تتم متابعتها . والمعلومات

اف (بجد من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي 

في حين اسقطت التهمة الثانية بقرار ) بي آي

وفي اعقاب انتقال السلطة . من محكمة عراقية

، ٢٨/٦/٢٠٠٤راق بتاريخ والسيادة في الع

، الذي كان سفيرا جون نيغروبونتيرفض 

المريكا في العراق في ذلك الوقت و يعمل 

حاليا كمدير لجهاز االستخبارات الوطني، 

و بعد حرمانه من . رفض اللقاء بالشلبي

الرعاية والحماية االمريكية وفقدانه الي دعم 

جدي او قاعدة في العراق قال المحللون 

ون ان الشلبي سيذوي ويضمحل دوره والمراقب

لكن ذلك لم . من المسرح السياسي بالعراق

يحدث، كما ان الشلبي لم يقم ببساطة باعادة 

اكتشاف نفسه كمسؤول في وزارة الخارجية 

االمريكية كما هو مفترض، في اعقاب خطاب 

 في معهد ٩/١١/٢٠٠٤الشلبي بتاريخ 

بل علی العكس من ذلك، المشروع االمريكي 

قيت ارتباطاته و صالته ثابتة دون اي ب

وخالفا لبقية الشخصيات العراقية . تراجع

المشمولين بدعم و رعاية مختلف 

البيروقراطيات الحاكمة في الواشنطن، فان 

حظوظ الشلبي لم تكن تعتمد على الرعاية 

لكن بقاءه و . االمريكية او تستمد قوتها منها

عقبات في الحقيقة بروز نجمه و تغلبه علی ال

التي زرعتها واشنطن في طريقه، تؤكد كلها 

على حقيقة واحدة و هي فشل محاوالت 

الدبلوماسيين و محللي و مخططي جهاز 

جداول (االستخبارات في وضع اجندات 

لالدارة االمركية لتجهيز البيت االبيض ) اعمال

بتحليل موضوعي و دقيق عن مصادر 

  .الشرعية داخل العراق

كا الى تسيييس وبينما عمدت امري

تحرکاتها و فعالياتها االستخباراتيه لدعم 

وكالئها او عمالئها، فان اخفاقاتها في تحليل 

االوضاع واالحداث تذهب ألبعد من الشحذ 

. المؤسساتي للهمم لتحقيق االهداف المنشودة
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ومعظم المحللين االمريكان هم في العشرين 

 والثالثين من العمر، وتم استخدامهم حديثا من

بين خريجي الجامعات او المدارس العليا، 

ويمتلك عد قليل منهم تجربة قيمة في البلدان 

 وينظر ضباط .التي كلفوا بأداء المهام فيها

االمن بالشك والريبة لكل من له ارتباطات و 

اتصاالت عديده مع االجانب و كل من يمضي 

وقتا طويال في دول  معادية و مخالفة 

و في الوقت الذي يفلح . )للسياسات االمريكية(

فيه عدد كبير من محللي وكالة االستخبارات 

المركزية في جمع معلومات امنية مكتوبة 

حول موضوعاتهم ورعاياهم، فانهم يفتقرون 

 فهم يدرسون .لالدراك او الفهم الثقافي الالزم

رجال السياسة لكنهم اليمتلكون ادراكا جيدا 

وفي اغلب االحيان تعكس . للشخصيات

حركاتهم و اعمالهم صورة مماثلة الساليب ت

المعالجة التي يتبعها ويفكر بها محللو وكالة 

االستخبارات المركزية االمريكية تجاه 

كما ان الترادف الثقافي يفسد . رعاياهم

فاالسرة يمكن ان تكون مهمة بالنسبة : التحليل

لالمريكيين وللعراقيين على حد سواء، لكنها 

وبينما ينظر . ير للعراقيينتحمل معنی اكبر بكث

االمريكيون لسلسلة النسب كهواية، يعتبرها 

  .العراقيون مصدر افتخار و اعتزاز

وفي هذه النقطة هناك منفعة لصالح 

فقد بنى جده مدينة الكاظمية الحديثة، . الشلبي

المدينة الشيعية الواسعة، التي اندمجت بمرور 

رئيسا الزمان مع بغداد الحديثة؛ كما كان والده 

لمجلس الشيوخ العراقي خالل عهد النظام 

وسلسلة النسب تمنح . الملكي الذي حكم العراق

وفي الطرف . االشخاص الوقار والجاذبية

المقابل، في نفس الوقت الذي عانی فيه 

العراقيون من ظلم واضطهاد في عهد حكومة 

صدام حسين، فانهم ابدوا انزجارهم و 

لق بأصله ازدراءهم ازاء صدام فيما يتع

. المشكوك فيه و الشبهات المثارة حول والده

ففي عراق ما بعد التحرير، كانت العين (

العمياء لوكالة االستخبارات المركزية حيال 

سلسلة النسب مشهودة بوضوح في احتضانها 

 والجنابي ةلالسر البعثية النافذة ـ عائلة البني

على سبيل المثال ـ رغم  ان عددا كبيرا من 

قيين ينبذون مثل هؤالء االشخاص العرا

باعتبارهم من طبقة اجتماعية واطئة وافرادا 

نفعيين و مستفيدين بشكل كبير من سخاء و 

  .) هبات صدام

كما تحولت التهمة التي توجه للشلبي 

من كونه منفيا بعيدا عن المتناول، تحولت 

لتكون تهمة غير صحيحة وخارجة عن 

حكم صدام فقد بلغ عدد الفارين من . البحث

لكن ـ . الظالم واحد من كل ستة عراقيين

وخالفا للمنفيين من الوطن االم الصين في 

ثية اروتايوان، مثال ـ لم تكن هناك اختالفات 

بين العراقيين القاطنين داخل وطنهم واولئک 

وبقيت حالة التشتت . المقيمين في الخارج 

والشيء الذي يهم . ملتصقة بالشعب العراقي

 اكثر من االقامة المستمرة لساسته العراقيين

في البالد، هو احتفاظ رجال الدولة 

. باستقالليتهم والبقاء غير ملوثين بالفكر البعثي

فأصحاب السلطة الحقيقيون في العراق ـ 

زعيم االتحاد الوطني الكردستاني و رئيس 

جمهورية العراق جالل طالباني، ورئيس 

العراق المجلس االعلى للثورة االسالمية في 
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عبدالعزيز الحكيم، وعالم الدين المتشدد مقتدى 

كلهم يعيشون خارج _ الصدر، والشلبي نفسه

نطاق المنطقة المحاطة بحراسة امنية مشددة 

ويمارسون اعمالهم دون " المنطقة الخضراء"

فبينما استولى . حماية امنية من جانب امريكا

جميع اعضاء مجلس الحكم على دور كبيرة او 

، نرى  النظام السابقارها مسؤولوقصور هج

ان الشلبي رجح العودة الى منزل اسرته 

القديم، وكان ذلك يحمل داللة واضحة ورمزا 

وفي الطرف المقابل، . ذا مغزی للعراقيين

استنزف اياد عالوي الدعم بعد تقبله مسکنا 

في المنطقة الخضراءواستخدامه عددا من 

  .متعهدي االمن االمريكيين

ل الدبلوماسيون نعتهم مع ذلك واص

للشلبي بأنه شخص الأبالي وال عالقة له بهموم 

العراق، مع اشارة الستطالعات للرأي تبين 

كون الشلبي كرجل دولة عراقي  بدرجة 

. متدنية من المحبوبية والشعبية بين العراقيين

ورغم ان االستطالع ال يقدم ترجمة جيدة 

لعراقيين للثقافات المختلفة اال ان االمريكيين وا

. ينظرون السئلة االستطالعات بشكل مختلف

فاالمريكيون ينظرون للشعبية بانها امر 

منحصر في عدد من يحبون و عدد من 

). الشخص اواالمر المستفتى عليه(اليحبون 

في حين ان العراقيين يبدون انتقاداتهم في اكثر 

االحتماالت ازاء اداء رجال السياسة النشطين، 

صيات الالابالية التستحق حتى بينما نرى الشخ

فخالل عهد حكومة صدام . االدانة و االستنكار

حسين صب التلفزيون العراقي جام غضبه 

ونقده الالذع على الشلبي وليس على عالوي 

فالشلبي كان التهديد االول للنظام . او الحكيم

العراقي، في حين كان اآلخرون مجرد 

. اماشخاص مزعجين او مسببين للمشاكل للنظ

واظهرت نفس االستطالعات التي كشفت عن 

عدم شعبية الشلبي، اظهرت بأن رجل الدولة 

االكبر سنا والمفضل عند وزارة الخارجية 

االمريكية عدنان الباچه چي كان يحظی 

لكن االمور اختلفت . بدرجة مقبولة من الشعبية

خالل االنتخابات التي جرت بتاريخ 

صرا في ، حيث خرج الشلبي منت٣٠/١/٢٠٠٥

مقعدا چه چی حين لم تحرز القوى المؤيدة للبا

  ).الجمعية الوطنية(واحدا من مقاعد البرلمان 

وقد تعرضت جذور مشروعية الشلبي 

لحملة تعتيم او تشكيك بسبب اخفاق المحللين 

اصرار طبقة : االمريكيين في فهم عامل الدين

منتسبي االدارة االمريكية على اغماض 

ة الرعاية الدينية في عيونهم ازاء مجموع

التي اليوجد ) من جانب مراجع الدين(العراق 

ويستند قسم . لها نظير في المجتمع الغربي

لشلبي على انتمائه لعظيم من القاعدة السياسية 

وارتباطه بضريح الكاظمين، مرقدي االمامين 

االمام موسى (السابع و التاسع عند الشيعة 

 التي تعد ، الكاظمين)الكاظم و محمد الجواد

اقدس بقعة يؤمها الزوار في العراق بعد 

كما ان قربها من بغداد . النجف و كربالء

جعل منها نقطة التقاء السنة و الشيعة و 

مركزا مهما لتعاملهم وتفاعلهم االجتماعي 

وقام والد الشلبي بالتبرع . والسياسي و الديني

  .لتجديد واعادة بناء الضريح

سياسة وبينما سعی سائر رجال ال

العراقيون للتودد للحاكم المدني بريمر وبذلوا 

الجهود لكسب رضاه، صرف الشلبي جل وقته 
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ومارس اعماله خارج نطاق المنطقة الخضراء 

المحاطة بتدابير حماية امنية مشددة، عامال 

العادة الحياة الى موطن اسرته في الكاظمين 

وفي الوقت الذي . محل التقاء الشيعة والسنة

ه عالوي وبصوت عال عن  روابطه اعلن في

وعالقته القوية بواشنطن سعيا لبلوغ 

المشروعية ، وحول فيه عبدالعزيز الحكيم 

نظره نحو طهران سعيا للحصول على السالح 

والدعم المادي والمعنوي، شاهد العراقيون 

كيف تمسك الشلبي بقوميته العراقية و انتمائه 

  .للوطن االم

شلبي  الا خصوم وناقدوعضوقد ي

ومن الممكن .  من زيارته المريكاوهاَأهم تملاأن

ان يراهن النقاد على الموقف الواقعي للبيت 

وقد يطرح المنظرون ومخططوا . االبيض

المؤامرات فكرة ان ارتقاء وبزوغ نجم الشلبي 

لكن الشلبي لم . هو جزء من خطة معدة مسبقا

يقم في الحقيقة بأي عودة، فمصادر مشروعيته 

والشيء الذي تغير هو االدراك . تةبقيت ثاب

 بوتوم المتنامي لحقيقة ان ال النغلي والفوجي

 تمكن )المترجم-يعني اإلستخبارات المركزية( 

من تقييم المشهد السياسي العراقي على حقيقته 

ويمكن القول ان جزءا من المشكلة . وبدقة

ن الحقيقة لم تكن متفاعلة او أيکمن في 

 جداول اعمالهم متناغمة مع برامجهم او

لكن العائق االمريكي االكثر جدية السياسية، 

كان يكمن في عجز االدارة االمريكية، الكثر 

من سنتين ونصف بعد سقوط صدام، عن فهم 

فقد . مصادر الشرعية في العراق على حقيقتها

تتمكن واشنطن من ادارة المنطقة الخضراء، 

لكن ما يهم الشلبي فعال هو باقي مناطق 

  .قالعرا

  
ميشيل روبين هو استاذ مقيم في معهد 

المشروع االمريكي ورئيس تحرير مجلة ميدل 

  .الفصليةايست 
 

   


