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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

يف تقريره أمام مجلس النواب األوروبي:

)

طـ ـبـق االصـل

النائب السويرسي دك ماريت يفضح خفايا
قضية السجون الرسية للـ )(CIA
بقلم :مارك سيمو
ترجمة :عدوية الهاللي
قـد تـوجـد أدلـة دامغـة حـول اخملـالفـات القـانـونيـة التي
ارتكبتها اإلدارة األمـريكية خالل صراعها ضد اإلرهاب
تخـص اختطـاف املشتـبه بهم ونقلهـم بالـطائـرات نحو
دول أخرى ليجري تعذيبهم هناك..
وبــرغم أن ذلك ورد يف تقـريـر لـم يكن يحـوي اكـتشـافـات جـديـدة
حـول الـسجـون الـسـريـة احملـتملـة لـدائـرة اخملـابـرات األمــريكيـة
( )CIAيف أوروبا فـقد مـثل ذلك التـقريـر الذي عـرضه النـائب
الـســويـســري دك م ــارتي أم ــام مجلــس النــواب يف أوروبــا وثـيقــة
جـيدة حـول عملـية اإلفـراط يف التعـذيب التـي سبق أن رفضـتها
مـنذ أشـهر مـنظمـات الدفـاع عن حقـوق اإلنسـان مثل امـنسـيتي
انتيـرنـاشيـونـال وهيـومـان رايـتس ووتـش ،فقـد وردت يف التقـريـر
مـعل ــوم ــات ح ــول  800عــملـي ــة خــطف مــنف ــذة مـن ــذ ع ــام 2001
بـواسـطــة ست طـائـرات تــابعــة للـ( )CIAمت فيهــا نقل املـشـتبه
بهـم من مـراكـز اعـتقــالهـم غيـر الـشــرعيـة إلـى مـراكـز أخـرى أو
إعادتهم إلى بلدانهم األصلية..
ويـؤكـد تقـريـر دك مــارتي اتـســاع الظـاهـرة ،إذ لـم يتــردد النــائب
ال ـســوي ـســري عـن اتهــام إدارة بــوش يف مــؤمت ــر صحفـي بفــرض
ضغـوط قـويـة ضـد وســائل إعالم مــا وراء األطلــسي مــستـشهـداً
بـنـم ــاذج مـن صحـيف ــة ال ــواشـنـطـن ب ــوسـت وقـن ــاة ABCالـتـي
حصـلت على معلـومات جيـدة وردتها من مـصادر مختـلفة ميكن
تـصديقهـا لكونهـا جديـرة بالثقـة وخبيـرة بالتفـاصيل كلـها لكن
القناة عدلت عن نشرها!!
مـن جهــة أخــرى ،يــدرك دك مــارتـي أن كل مــا يحـصل عـليـه من
معـلومـات لن جتـدي نفعـاً ألن جمللس أوروبـا وزنه املعنـوي فقط
لكـنه ال ميـتلك أيــة سلـطــة إلجــراء الـتحقـيق يف تـلك القــضيــة
بـرغم أن رئيس اللجـنة القانـونية دعـا إلى تشكـيل جلنة حتقيق
نيـابيـة تـضم عـدة دول مـشيـراً إلـى ضـرورة االرتبـاط مبــؤسسـات
اجملتمع املدني.
وحتـى هـذا اليـوم ،ال تـوجـد أدلـة قـاطعـة علـى وجـود معـسكـرات
اعتقـال وتعـذيب يف أوروبـا كتلك املـوجـودة يف غـوانتـانـامـو مثالً،
ولكـن لم يـنكـر أحـد خـطف أشخـاص وحـرمــانهـم من حــريتـهم
وكـل حق ـ ــوقهــم ونقـلهـم إل ـ ــى جه ـ ــات مخـتـلفـ ــة مـن أوروبـ ــا ثـم
إرسالهم إلـى بلدان أخرى يخضعون فيهـا ألساليب تعذيب فيها
الـكثيـر من اإلهـانـة واإلذالل وهـو أمـر خطـر بـشكل كـاف لـيفسـر
اسـتـمــرار عـملـيــات الـبحـث والـتقـصـي الـتـي يق ــوم به ــا اجمللــس
األوروبــي وحـ ــشـ ـ ــد جهـ ـ ــود كل ال ـ ــدول األعـ ـض ـ ــاء فــيه إليـ ـض ـ ــاح
احلقيقـة الغـامضــة التي أكـد عليهـا النـائـب الســويسـري مـارتي
الــذي يبلغ مـن العمـر  61عـامـاً ويــشغل منـصب مـستـشـار حـزب
اليـمني الـراديكـالـي يف ختـام تقـريـره فقـد قـال ان هـذه القـضيـة
صـدمته بعمق ألنه ميثل بلـداً تعقد فيه مؤمتـرات جنيف وتسن
فـيه ق ــوانـني احل ــروب وي ـسـتـضـيـف اللجـن ــة الع ــاملـي ــة للــصلـيـب
األحـمر ..إضافـة إلى ذلك فـاحلكومـات األوروبية أبـدت سخطها
من تلك األساليب حتى ولو على سبيل الرياء.
وتتعلق "دعاوى االسترداد" التي تثير اهتمـام أوروبا حالياً بأكثر
مــن  100شخــص يف غ ـض ــون ال ـسـن ــوات األخـي ــرة بـيـنـم ــا ج ــرى
اختطـاف مئـات من املعتقلـني من قبل ( )CIAومـروا عبـر عدة
بلــدان أوروبيـة بــواسطـة طـائـراتهـا ،ويـدل هـذا بـوضـوح علـى أن
احلكومات األوروبية البد وأن تكون على إطالع بها..
ويـصــر صــاحب الـتقــريــر علــى ان تـصــريحــات وزيــرة اخلــارجيــة
كـونــداليـزا رايـس وســابقهـا كــولن بـاول بـشــأن احتـرام الـواليـات
املتحـدة للـسيـادة الـوطـنيـة حللفـائهـا بـدت يف الـوقـت ذاته أشبه
بتـأنـيب وإنـذار لهـا فقـد تكـرر طـرح سـؤال "هل تـريـدون حقـاً أن
يق ـ ــال ويـعلــن كل م ـ ــا ج ـ ــرى؟!" وه ـ ــذا دلــيل آخ ـ ــر عل ـ ــى ت ـ ــورط
احلكومات األوروبية بذلك.
وبعــد أول تقــريــر عــرض أمــام اجمللـس الـنيــابـي األوروبي يف 13
كانون األول مـن قبل النائب السويـسري ومت فيه فضح تفاصيل
قضية دعاوى االسترداد وعمليات خطف املشتبه بهم ونقلهم يف
طائرات أمـريكية وتعذيبهم يف بلدان أخرى ،ظهرت دالئل أخرى
عل ــى وج ــود اعــتقـ ــاالت وسج ــون س ــريـ ــة ومخـ ــالف ــة لـلق ــوانـني
وأس ــاليـب مخــزيــة للـتع ــذيب يف أوروبــا وأمــريكــا ووجــود دعــاوى
تقـدم بهـا ذوو املعـتقلـني الستــرداد أبنـائهـم ،فهنــاك تصـريحـات
كـثـي ــرة وردت علــى أل ـسـنــة أعـضــاء قــدمــاء يف الـ( )CIAمـنهـم
ميشـيل شويـر ،أحد صنـاع هذا النـظام الـذي يجري اسـتخدامه
منـذ إدارة كلـينتـون ويقـول إن من حق الـ( )CIAأن تخـالف كل
القــوانني عـدا القـانـون األمــريكي ..أمـا روبــرت بيـر فقـال إنه إذا
أريـد عمل استجـواب جاد يجـري إرسال الـسجني إلى األردن وإذا
أريـد تعـذيبه فـيرسـل إلى سـوريا أمـا إذا أريد قـتله ففي مـصر!!!
إضـافـة إلـى وجــود مصــادر مجهـولـة ذات صالت عـميقــة ببـعض
املتهمني.
أمـام نظـرائـه من النـواب ،أشـار النـائـب الســويسـري إلـى الـرهـان
الــذي تخــوضه اإلدارة األمــريـكيــة احل ــاليــة مــؤكــداً علــى وجــود
وسائـل أخرى تـنتهجهـا الدولـة الدميـقراطـية عـدا أولويـة احلق
والعدالـة والضمـانات الـدستـورية واحـترام كـرامة اإلنـسان ،وإذن
فهي غير جديرة مبواجهة تهديد اإلرهاب!
بعـد كل هـذا ،فهل جتـد أوروبـا نفـسهـا مـستعـدة لقبـول عـمليـات
مماثلة؟!

عن :ليبراسيون الفرنسية

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

نصر شارون

انتصار محاس كان نتيجة حتمية إلحباط الفلسطينيني
*بقلم :جيرالد كوفمان

لقد حقق شارون
املستلقي اآلن يف
غيبوبة يف مستشفى
هداسا يف القدس ،انتصاره
النهائي .لم يكن انتصار حماس يف
انتخابات األربعاء املاضي نتيجة
حتمية لكل ما فعله أرييل شارون
كرئيس للوزراء فحسب،
بل هو ما متناه بالضبط.
يف األسـب ــوع امل ــاضـي ج ــادلـت يف
مجلــس العمــوم البـريـطــاني أنه
"إذا فـازت حماس يف االنتخابات،
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـح ـ ـت ـ ـمـل جـ ـ ـ ـ ــداً ،فـ ـ ـ ـ ــإن
م ـ ـس ـ ــؤول ـي ـ ــة ذلـك س ــتقـع عل ـ ــى
احلكـومـة اإلسـرائـيليــة لقيـامهـا
بـتغــذيــة ج ــذور حمــاس .الــشيء
احملــزن ه ــو أن حمــاس واللـيكــود
وكـ ـ ــادمي ـ ـ ــا ،كل م ــنه ــم بحـ ـ ــاجـ ـ ــة
لآلخر.
بإمكان اإلسـرائيلي القول "نحن
مجبـرون علـى فعل مـا نفعل ألن
حـ ـم ـ ـ ـ ــاس واجلـه ـ ـ ـ ــاد اإلسـالم ــي
مـن ـظـمـتـ ــان خ ـطـ ــرتـ ــان جـ ــداً".
وب ـ ـ ــإمـك ـ ـ ــان حـ ـم ـ ـ ــاس واجلـه ـ ـ ــاد
اإلسالمـي الق ــول "لـيــس ل ــديـن ــا
خ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــار ألن اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل ـ ـيـ ــني
يضطهدوننا".
إن انـتصــار حمـاس الـسـاحق هـو
نـتيجـة مبـاشـرة لإلحبـاط الـذي
يشعـر به الفلسطيـنيون إلخفاق
اجل ـم ــيع يف ع ــمل شــيء ب ـ ـش ـ ــأن

الفقــر املــذل واالضـطهــاد الــذي
يـع ـ ـ ــان ـ ـ ــون م ـنـه يف كـل ي ـ ـ ــوم مــن
حياتهم.
ال احلكومة اإلسرائيلية احلالية
وال حماس تـرغبان يف الـتفاوض
حول تسويـة تسفر عن حل .لقد
كـانت حمـاس يف حالـة ثابـتة من
الع ـصـيـ ــان املـ ـسـلح طـ ــوال فـتـ ــرة
وجــودهــا ،وهــذا مــا وافق شــارون
متـاماً .العـدد اجلديـد من مجلة
نيــويــوركــر يحــوي مقــاالً طــويالً
كتـبه صحـفي إس ــرائيـلي يــدعــى
أري شــافيـت ،يحكـي لنـا فـيه عن
أح ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ــث مـع ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارون خـالل
الــسنــوات الــست امل ــاضي ــة حتــى
تع ــرضـه للـجل ـط ــة ال ــدم ــاغـي ــة.
يتـعقب شـافـيت تـطــور سيـاسـات
شـ ـ ــارون ال ـتــي أدت إلـ ـ ــى "حتـ ـ ــول
دول ــة إس ــرائـيل مـن دول ــة زاه ــدة
مـت ـ ــواضعـ ــة نـ ـسـبـي ـ ـاً إلـ ــى دولـ ــة
محتلة مستأسدة".
يــوف ــر لنــا املقــال دلـيالً ح ــاسم ـاً

علـى أن شارون لـم يرغـب أبداً يف
تسوية مع الفـلسطينيني .كل ما
فعله هـو القيـام بـأعمـال أحـاديـة
اجل ـ ـ ــان ــب تـع ـ ـ ــزز م ــن هـ ـيـ ـمـ ـن ـ ـ ــة
إسـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاطـق
الـفلـ ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيـ ـ ــة ال ـتــي كـ ـ ــانــت
خ ـ ـ ــاضـع ـ ـ ــة ،ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ،حت ــت
االنـتــداب الـبــريـطــانـي .عـنــدمــا
سحب شـارون املستـوطنني ،وهذا
لـي ــس كـ ــرم ـ ـاً مــنه أو جـ ــزءاً مـن
تسـويـة مـرحليـة ،مـن قطـاع غـزة
ســأله شـافـيت إن كــانت اخلـطـوة
التـاليــة ستكـون انـسحـابـاً كـبيـراً
من الـضفــة الغ ــربيــة ،رد شــارون
"ليـس هنـالـك أي احتمـال لفعل
ه ــذا ..هنــالك انــسحــاب أحــادي
اجلــانب واحـد فـقط .ولـن يكـون
هـنالك انـسحاب أحـادي اجلانب
آخر".
لقـد كـان الـسيـاسيـون الغـربيـون
سـذجـاً مبـا يـكفي لـالعتقـاد بـأن
االنـسحــاب من غـزة كـان خـطـوة
يف خارطـة الطريق الـتي ستؤدي

إلـى إحالل الـدولتـني .املصـوتـون
الفلـسطـينيـون ،الـذين يعـيشـون
يف مـ ــأزق مـيـئـ ــوس مــنه ،كـ ــانـ ــوا
يعـ ـ ــرفـ ـ ــون أفـ ــضل .تـ ـصـ ـ ــوي ــتهــم
حلـمـ ــاس يقـ ــول لـلعـ ــالـم "إن لـم
يكـن مبق ــدورن ــا احلـص ــول عل ــى
دولتنا ،فإننا سوف نؤثر املقاومة
امل ــسلح ــة" .عـن ــدم ــا كـ ــان اسحق
راب ــني وزي ـ ـ ــراً لـل ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ورفـ ــض
الــتف ـ ــاوض مع ي ـ ــاس ـ ــر ع ـ ــرف ـ ــات
ح ـ ـ ــذرتـه :إذا ل ــم تـ ـتـف ـ ـ ــاوض مـع
منـظمــة التحـريـر الفلـسـطيـنيـة
فلـن يـتـبق ــى لك ســوى حـمــاس"
رابـني تـعلـم الـ ــدرس .شـ ــارون لـم
ي ـكـ ــن يـ ـ ـ ـ ــرغـ ــب يف ال ـ ـتـعـلـ ــم ،وال
الـ ـسـيـ ــاسـ ــة اإلسـ ــرائــيلـيـ ــة الـتـي
شجعت عن عمد الدعم حلماس
لتنتهي مع شارون .إيهود أوملرت،
الـ ـ ــذي خـلف شـ ـ ــارون كـ ـ ــرئ ـيـ ــس
للــوزراء ،أكـثــر عـنــاداً مـن شــارون
كمـا تبـني لي عنـدمـا قـابلـته قبل
فـترة وجيزة .عنـدما يتحدث عن
االنسحـابات من الضفـة الغربية

ال يشير إلـى مفاوضات بناءة مع
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـني ،بـل كجـ ــزء مـن
خ ـطـ ــة جلـعل انـتـ ـشـ ــار اجلـي ــش
اإلس ـ ـ ــرائ ـيـلــي أك ـث ـ ـ ــر أم ـنـ ـ ـ ـاً .رده
الفـوري علــى نتـائـج االنتخـابـات
ك ـ ـ ــان لـل ـت ـ ـ ــأك ـي ـ ـ ــد عـل ـ ـ ــى أنـه لــن
يتفاوض مع حكـومة فلسـطينية
تضم حماس.
احملافـظون اجلـديد األمـريكـيون
الذين يحـيطون بـالرئيـس بوش،
طـ ــربـ ــوا النـت ـصـ ــار حـم ـ ــاس .إنه
ن ـ ـصـ ـ ـ ــر يـ ـتـالءم مـع خ ـ ـط ـ ـطـه ــم
لـلمــرحلــة القــادمــة يف املنـطقــة.
عـب ــر بـنـي ــامـني نـتـنـي ــاه ــو ،ق ــائ ــد
ح ـ ـ ـ ــزب الـلـ ـي ـك ـ ـ ـ ــود املـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرف،
واحملافـظون اجلـدد عن مـوقفهم
ب ــوض ــوح" :الـي ــوم ت ـشـكلـت دول ــة
حـم ــاسـت ــان ،وكـيل ــة إي ــران ،عل ــى
ه ـي ـئـ ـ ــة طـ ـ ــال ـبـ ـ ــان" .احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
اإلسرائيليـة حذرت سلفاً من ردة
فعـل محـتــملـ ــة إذا مـ ــا بـ ــاشـ ــرت
إي ــران ب ــرن ــامـجه ــا الـنـ ــووي :إنه
تـص ــرف يف مـنـته ــى الـنف ــاق ألن

عن :الكارديان
-----------

*جيرالد كوفمان :عضو
مجلس العموم البريطاني
عن حزب العمال يف
مانشستر.

حتالف حيوي جدا يعرض سمعة اإلستخبارات السيئة للخطر
كــان اإلعتمـاد الـكبيـر علـى الـتكنلـوجيـا من نـاحيـة،
والذكـاء اإلنساني الذي يفتقر الى الدقة من ناحية
اخـ ــرى ،الـعالمـتـني الـتـ ــوأمـني لـ ـسـيـ ــاسـ ــة امـ ــريـكـ ــا
الفـاشلـة يف مكـافحـة اإلرهـاب خالل الـسنـوات الـتي
ق ــادت ال ــى هجـم ــات احل ــادي ع ـش ــر مـن أيل ــول ع ــام
 2001فقد اطل هـذان التوأمان برأسيهما القبيحني
مــؤخــرا يف عـطلــة نهــاي ــة اإلسبــوع امل ــاضي ــة عنــدمــا
وجهت وكـالة اخملـابرات األمـريكيـة أمرا الثـنتني من
ط ــائ ــراته ــا،ب ــدون طـي ــار ،إلطالق م ــايق ــارب ع ـش ــرة
صواريخ عـلى دور للمـدنيني يف قـرية يـسكنهـا قبائل
الـب ــاشـت ــون مـن ال ــدام ــادوال...وك ــان ه ــدف القــصف
هـ ــو،اميـن ال ـظـ ــواهـ ــري – املـتـ ـشـ ــدد امل ـصـ ــري وأحـ ــد
امل ـس ــؤولـني عـن هجـم ــات احل ــادي ع ـش ــر مـن ايل ــول
ونائب القائد العام لتنظيم القاعدة.
جنــا الـظــواهــري ،لـكن طــرق الــدم ــار التـي سلكـتهــا
الطائرات سببت عطبا يف دقة التوازن الذي يستند
عـلـ ـيـه حتـ ـ ـ ــالـف امـ ـ ـ ــري ـكـ ـ ـ ــا والـ ـبـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــان ضـ ـ ـ ــد
األرهاب...قتلـت الهجمات  18مدنيـا ودفعت عشرات
اآلالف مـن احملتجني الـى شـوارع البـاكـستـان ينـادون
ب ـطـ ــرد الـ ــرئـي ــس بـ ــرويـ ــزمـ ـشـ ــرف ويهــتفـ ــون "املـ ــوت
ألمريكـا" و" اوقفوا قتل األطفال"...لم يكن ماحدث

مجرد يوم عمل سئ ،اذا كان يفضي الى الكشف عن
واحــدة مـن اهـم العالقــات ال ـسـتــراتـيجـيــة يف عــالـم
اليوم.
مت الــتخ ـطـي ــط للـهجـم ـ ــات بع ـ ــد احل ـص ـ ــول عل ـ ــى
مـعلـ ــومـ ــات اســتخـبـ ــاراتـيـ ــة،بـ ـشـ ــريـ ــة ،تـ ـشـيـ ــر الـ ــيان
الظواهري سيكـون ضيفا على الـعشاء يف احتفاالت
عـيـ ــد األضح ــى يف بـيـت اح ــد اف ــراد عـ ــائل ــة زوجـته
البــاشتــونيـة .وعـوضــا عن حـضــوره شخـصيــا ،ارسل
الظـواهـري هـدايـا ومـسـاعــدات للعـائلــة –كمــا زعم
مـسؤولـون يف األستخبـارات البـاكستـانيـة .فاذا كـانت
األستخبـارات -علـى األرٍض -دقيقـة الـى هـذا احلـد،
وتعرف الكثير من التفـاصيل حول حياة الظواهري
الــشخــصيــة ،مل ــاذا اليتـم محــاصــرة م ــوقع القــاعــدة
واعـتقــال عقــولـهم املــدب ــرة احيــاء؟ لــو مت ركل هــذه
األستـراتـيجيـة األرضيـة،لكـان من احملـتمل ان تكـون
اإلصابات اجلماعية اقل بكثير مما كانت عليه.
األسـتخـبــارات الــدقـيقــة الـتـي التـتف ــاعل مع عــامل
الـوقـت ليــست ذات فـائـدة .واإلسـتخبـارات الــدقيقـة
الـتـي مت ـ ــاطل لــتع ـطـي الـتـ ــوقـيـت اخل ـطـ ــأ تـكـ ــون
خادعـة.وسواء كـانت املـعلومـات التـي قد مـت لوكـالة
األسـتخبـارات املـركـزيـة والـتي  -غــالبـا مــاتكــون عن

طـريق املـيليـشيـات القبـائليـة الـذين يـتغيـر والؤهم
بـســرعــة شــأنه شــأن ريح الهـماليــا -ســواء ان ك ــانت
خـ ــادعـ ــة او غـيـ ــر دقــيق ـ ــة يف اغلـب األحـيـ ــان ،فـ ــان
الضربة حققت اهدافاً مهمة ألعداء امريكا.
كشف موت املدنيني ثانية عن عقم سياسة الواليات
املـتحــدة األم ــريكـيــة وفــشلهــا ب ــالقـبـض علــى قــادة
القـاعــدة وقتـلهم.اضـافـة الـى ضعف تــركيـبي مـثيـر
للجــدل يف ستـراتـيجيـة الـواليــات املتحـدة املعـاديـة
لإلره ـ ــاب واملـتـمــثل بـعج ـ ــزه ـ ــا عــن الغ ـ ــاء ض ـ ــرب ـ ــة
عـ ـسـكـ ــريـ ــة قـ ــد الت ـصـيــب اله ـ ــدف معـتـم ـ ــدة علـ ــى
معلـومات إستخباراتية تفتـقر الى الدقة وال تخدم
الهدف.
ان املـيثـولــوجيــا التـي حتيـط بـالـظـواهـري وقــدرته
على الـنجاة من كل محاوالت األسر والقتل ستزداد
بــشكل درامـي وستــؤدي الــى رفـع رصيــده ،متــرافقــة
مـع استمـراره بـالـدعـوة األخالقيـة إلحيـاء اخلاليـا
النائمة ألتباع القاعدة حول العالم.
ومـن ناحيـة اخريا فـان ماحـدث كان مبثـابة جتـديد
عق ـ ــد االيج ـ ــار لألص ـ ــولـيــني األسالمـيـني ال ـ ــذيـن
يـصــطف ــو ن ض ــد م ـش ــرف ال ــذي ق ــاد ال ــى احـي ــاء
تنظيماتهم املدمرة.

إسـ ــرائــيل يف الـ ــواقـع لعـبـت دوراً
رئيـساً يف مد إيـران باألسلحة يف
عهـ ــد ريغ ــان –ف ـضــيح ــة إي ــران
كونترا –ناهيك عن إن إسرائيل
متــتلـك الـ ــسالح ال ـن ـ ــووي م ـن ـ ــذ
قرابة أربعني عاماً.
إن عـواقب حـرب العـراق واضحـة
للـعي ــان ،كمــا حــذر العــدي ــد منــا
ق ـبـل ب ـ ـ ــدء احل ـ ـ ــرب .إن ح ـ ـ ــربـ ـ ـ ـاً
أمـريكية –إسـرائيلية ضـد إيران
سـتكـون كـارثــة ،ليـس للـمنـطقـة
فح ـ ـس ــب بل لـلعـ ـ ــالــم بـ ـ ــأسـ ـ ــره.
وبغــض الـن ـظـ ــر عـن ال ـطـبــيعـ ــة
الشـريرة للحكـومة اإليـرانية ،إال
أن إيـ ـ ــران (عل ـ ــى ال ــنق ـي ــض مــن
العـ ــراق وإسـ ــرائــيل ،والـ ــواليـ ــات
املتحـدة بالـطبع) لم تـشن حـرباً
أبداً ضد دولة أخرى.
إن حكــومـتـنــا ،يف الـتـص ــريحــات
التـي أدلى بـها تـوني بليـر وجاك
ستـرو ،تصـرفت بعقالنـية .علـينا
اآلن أن نستخـدم كل نفوذ منلكه
مع البيت األبيض لإلصرار على
تنـفيــذ خـطــة خــارطــة الـطــريق.
ردة فـعل بـ ــوش كـ ــانــت أقل كـ ــآبـ ــة
ممــا ه ــو متــوقـع" :عنــدمــا متـنح
ال ــشعـب حق الـتـص ــويـت ،فـ ــإنك
متـنحهـم الفــرصــة للـتعـبيــر عن
أنفسـهم عنـد صنـاديق االقتـراع،
وإذا كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا غـ ـيـ ـ ـ ــر راض ــني ع ــن
واقـعهــم ف ـ ـ ــإنه ــم يقـ ـ ــولـ ـ ــون لـك
ذلك".
علـينــا أن نـبنـي علــى هــذا وأن ال
نضيع وقتاً..

رمب ـ ــا يـتـم ت ـص ـ ــوي ـ ــر عــملـي ـ ــة مف ــصل ـ ــة إلغـتـي ـ ــال
الـظ ــواه ــري مـثل ه ــذه العـمـي ــة عل ــى انه ــا ال ــزواج
املـث ــالـي لإلسـتخـب ــارات االرضـي ــة الـب ــاك ـسـت ــانـي ــة و
ال ـطـي ــران األمـ ــريكـي امل ـس ــان ــد ..ب ــاألمــس ،ن ــاقــش
اجتمـاع بني فــرنسـا ،وبـريطـانيـا ،وأاملـانيـا ،والـصني،
وروسـي ــا وال ــوالي ــات املــتح ــدة ..اح ــال ــة مـلف اي ــران
الـن ــووي ال ــى مـجلــس األمـن يف األمم املــتح ــدة مـن
اجل امكـانيـة فـرض احلظـر علـى قـرار ايـران بـاعـادة
العـمل يف مشـروعهـا النـووي .ورمبا كـانت املعلـومات
الـتـي حـصلـت علـيهــا الـبــاك ـسـتــان بــواسـطــة شـبكــة
الـسـوق الـسـوداء الـتي ميـلكهــا عبــد القـديـر خـان -
عــالم الــذرة والقــرصــان البــاكــستــاني –بخـصــوص
كـميـة ونــوعيــة املعلـومــات والتـجهيـزات الـتي تـتعلق
مبفــاعل اي ــران النــووي وه ــدفه وامك ــانيــاته ،ك ــانت
ستشكل احلجر األساس يف القضية ضد ايران.
من املـنظــور البـاكـستــاني،فــان قتـل الظـواهـري رمبـا
كــان سيعـزز مـوقف مـشـرف يف الــوقت الــذي يكـشف
فيه اسرار مفاعل ايران النووي مع الدليل الذي قد
يـق ـ ـ ــود ال ـ ـ ــى احل ـ ـظ ـ ـ ــر..ه ـ ـ ــذا ال ـن ـ ـ ــوع مــن األدل ـ ـ ــة-
البشـرية،املباشرة -هو متاما ماحتتاج اليه ،الواليات
املتحدة للقبـض على الظواهـري او اسامة بن الدن.

بقلم:منصور اجاز
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فهي تبرهن على سبب حراجة موقف الباكستان يف
سعــيهـ ــا إلسـتـئ ـصـ ــال الـت ـطـ ــرف،وتـثـبـت ان الـ ــدول
السـاندة لألرهـاب واألرهابـيني لن يطـوروا األسلحة
الـتي تـضع العــالـم علــى جــداول مفكــرات التـطــرف
اخلاصة بهم.
احلـرب التـكنلـوجيـة التقل جـودة عن اإلسـتخبـارات
الـبـ ـشـ ــريـ ــة وهــي الع ـ ــامل املـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ــذي يغـ ــذي
املـعلومـات ملركـز الصـواريخ العـصبي .اذا لم تـستطع
وكـالـة اخملـابـرات األمـريكيـة ان تثق بـنظـرائهـا،سـواء
يف البـاكـستــان او يف أي مكـان آخـر..للـحصـول علـى
معلومات استخباراتية مـوثوقة ،فلن يكون عليها ان
تـصــدر األوامــر بــالـضــرب مــرة ثــانـيــة .فــالــواليــات
املتحدة لديها مايكفي من األعداء.
الـك ـ ــاتــب،ه ـ ــو رئ ـيـ ــس تــنف ـي ـ ــذي لــتج ـ ــارب الـهالل
الـتكنلـوجيـة قـام مبفـاوضـة السـودان عنـد عـرضهـا
املسـاعـدة يف مكـافحـة األرهـاب للـواليـات املتحـدة يف
 1997والف الحقـا مـطبـوعـاً حـول ايقــاف النــار بني
امليليـشيـات املسلـمة والقـوات الهنـدية يف كـشمـير يف
2000
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