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

طـــبـق االصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

*بقلم: انثوني راغورانتيس
ترجمة: مروة وضاء

لـم يسبق لي ان قـابلت العريف سـانتوس كـاردونا
أَو العـــريف مـــايـكل سـمـيــث لكـنـي مـــررت بـنفــس
جتــــاربهـمــــا. لقــــد اســتخــــدم هــــذان الــــرجالن يف
اواخـر عـام 2003 واوائل 2004 كالبهمـا الخـافـة الـسجنـاء
العـراقـيني اثنـاء االستجـواب يف سجن ابـو غــريب وادعيـا
انـهمـــا يتـبعـــان احكــام القــانـــون واليـــوم همــا علـــى وشك

الوقوف امام احملكمة العسكرية بسبب ذلك.
لقد خـدمت يف الفترة من كـانون الثاني 2004 الـى كانون
الثـانـي 2005 كمـحقق يف اجليـش يف امـاكن مـختلفـة من
العـراق ) بـضمـنهـا ابـو غـريـب(. متـبعـا قــوانني اعـتقـدت
انهــــا شــــرعـيــــة قـمـت بــــاســتخــــدام الـكالب يف الـتـحقــيق
لتــرهـيب املـتهـمني لـكنـي لم احـصل علــى ايــة معلــومــات
مـنهم )النه عـلى االرجـح 90 % منهم كـانوا ابـرياء. اال ان
هــذا شــأن اخـــر(. منـــذ وقت طــويل وانــا افكــر بـــأني رمبــا
اسـتحق احملــاكمـة ايـضـا.لـكن اذا كــانت هــذه هي احلـالـة
فـاجلزء االكبـر من الذنـب يقع على عـاتق املراجع العـليا

يف اجليش وادارة بوش التي ترفض االعتراف بذلك. 
عنـدمـا اخبـرني الول مـرة الضـابط الـرئيـسي يف مـوقعنـا
ــــــاء ــــــوصـل ان اســـتـخــــــدم الـكـالب اثـــن الـــتـحـقـــيـقـــي يف امل
التحقيق بدا ذلك جيدا يف نطاق ما كان مسموحاً به يف
تعلـيمـــاتنــا املـكتــوبــة ومـطــابقــاً ملــا كــان يعـمل به يف ابــو
غريـب ومراكـز معتقالتـنا االخـرى. كانـت الكالب مكمـمة
ومربوطة من قبل عامـل ولم يكن السجناء يعرفون ذلك
النهم كـانـوا مـعصــوبي االعـني وعنـدمـا كـانـوا يـعطـونـني
جــوابــا اليــروق لـي كــان بــاسـتـطــاعـتـي ان اشـيـــر للعـــامل
لـيـجعل الـكالب تـنـبح وتـنـــدفع جتـــاههـم حـيــث يكـــونـــون
مـــرعـــوبـني احـيـــانـــا لـــدرجـــة انهـم يــبللـــون مالبــسهـم. يف
مـنتـصف جــولتـي تقــريبــا تــوقـفت عـن استـعمــال الكالب
واســاليـب التعــذيب االخـرى  مـثل خفـض درجـة احلـرارة
واملؤهلـة كوسيلة تعـذيب حتى يف اكثـر القراءات قسوة يف
القوانني العاملية. فلم اقـدر حتمل ان اكون وحشيا بشكل

متكرر.
لقــــد تعلـمـنـــا يف الـتـــدريـبـــات ان جـمــيع سجـنـــاء احلـــرب
محـمـيـــــون ضـــــد اي تهـــــديـــــد فـعلـي او ضـمـنـي. "انـك ال
تسـتطيع ان تضع سكينـا على الطاولـة" لتحمل السجني
على التحـدث. كان هذا واضحـا لكن سجناءنـا العراقيني
لـم يكونـوا مصنـفني بوضـوح ضمن سـجناء احلـرب وعلى
هذا فلم اكن اعلـم اي قانون مطبق هناك. بدال من ذلك
اسـتـبــدلـت قــوانـني جـنـيف مبجـمــوعــة قــوانـني مــشــوشــة

شفوية ومكتوبة .
ــــــدمــــــا قــــــام مـحـقـق يف اجلـــيـــــش بـــــســــــؤال ضــــــابــــط عـــن
اإلستـخبــارات العــسكــريـــةِ االكبــر يف أبــوغــريـب  العـقيــد
ثـومـاس بـابـاس كـيف سمح بـاسـتعمـال اسلـوب التخـويف
بــالكالب يف ظل هـذه املعـاهــدة اعطـى جــوابه ببـرود " انـا
شخـصيــا ال انظـر الـى هــذا من مـنظـور اتفــاقيـة جـنيف"
شهـــد الـعقـيـــد بـــابــــاس الحقـــاً بــــأنه كـــان يـــأخـــذ منـــوذج
إستعمـالِ الكالب من الـلواءِ جيفـري ميليـر الذي سـيطر

عـــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عــــمـلــــيـــــــــــــــات
الـــــتــحــقـــــيـــق
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
احملــتجــــزيــن
يف الـعــــــــــــراق
بـعــــــــد ادارتـه
لـــهـــــــــــــــــــــــــــا يف
مــــعــــــــــــتــــقـــــــل
ـــــــــــــــــــيـــــــج خــــــل
غــوانتـانـامــــو

يف كوبا.
انكــــر اللـــواء
ــــــر انـه مــيـلــي
اوصــــــــــــــــــــــــــــــــى
بــــاســتعـمـــــال
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
احلـــــــــراســــــــــة

كوسـيلة لـتخويـف السجنـاء اثنـاء االستجـواب يف العراق
وقـــال مـــؤخــــرا أنه لـن يـــشهـــد يف اجملـــالـــس العــــسكـــريـــة
للعـرفاءِ كـاردونا وسـميث مـستـخدمـا حقه بتـفادي إتـهام
الـذات. كشخص  تكلـم طوعاً بـالتفصيل حـول أعماله يف
العــراق إلــى احملقـقني بــدون وجــود محــام ال ميـكنـني أَن
احـتفـظ  بــرأي مــستـحب عـن اجلنـــرالِ ميـليـــر حيـث انه
قـرر حمـايـة نفــسه تطـبيقــا للمعـادلـة العـسكـريـة "بـأخـذ
اخلمس " وهـو سعيد علـى ما يبـدو لترك مـدربي الكالب
ممــا يعـتبـــر خيــانــة كـبيــرة يتـحمـالن نتــائج اخـطــائه  –

التباعه ولقيمِ اجليش.
لقـد اتـهم العـريفـان كـاردونــا وسمـيث بـالـسلـوك املــريض
والــســادي. وهـمــا يـــواجهـــان امكــانـيــة جــديــة بــالــسجـن.
لـكنـهمــا علـى االغـلب تـصـرفـا طـبقـا ملـا اعـتقــداه اتبـاعـا
لالوامــر القــانـــونيــة. يف العــسكــريــة االوامـــر هي االوامــر
مــالـم يكـن هـنــاك قــانـــون واضح وصــارم يـصــدر مـن رتـب
ومحطات اعلـى. فبدال من اعطـائنا رسالـة واضحة متنع
الـتعـــذيـب قـــام قـــادتـنـــا بـــأعـطـــاء اوامـــر مــشـــوشـــة وغـيـــر

صريحة.
عــرض الـسـينــاتــور جــون مكــايـن محــافـظ واليــة اريــزونــا
اجلمهوري مـؤخرا تشـريعا صـريحا يحـظر التعـذيب الى
الكـــونغــرس وحـيـنهــا عـنــدمــا كــان الــرئـيــس بــوش يـــوقع
التـشريع بـتردد شـوش هذا احلـظر الـصريح جـدا مدعـيا
أنه سـيقــوّمه"  بــإسلــوب يـتفق مع الـسلـطــة الــدستــوريــة

املمنوحة للرئيسِ."
يـــسـتـحق هــــؤالء الــــذيـن خــــدمــــوا يف سجــــون العــــراق ان
يعرفوا بوضوح االختالف بني االوامر القانونية واالوامر
غيـر القـانـونيـة. فـاجلنـود يف الـسـاحــة يحتـاجـون لقـائـد
يـتجنـب تطـبيق القـوانـني بصـورة حـرفيـة ممـا قـد يـسمح
لهم بـاستخـدام التعـذيب. ان تعـديل مـاكني الـذي يحـرم
"القسوة والال انسانيـة واالهانة" هو معاجلة متثل يف كل
املقـــايـيــس إنـعكـــاســـاً حقـيقـيـــاً  لقـيـم اجلـيــش واجملـتـمع
األمـريكـي. يجب أَن نلتـزم بها بـصرامـة ويف كل احلاالت.
أَعـــرف مــن خالل جتـــربـتـي الـــشخــصـيـــة بــــأن اي مجـــال
يـسـمح به سـوف يـسـاء اسـتخــدامه الـى اقـصـى حـد ضـد
احملتجزين. فلقـد تعلمت يف العراق انه ال يـوجد منحدر

اكثر انزالقا من ذاك الذي يؤدي إلى التعذيب.
عن: الواشنطن بوست
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*مراجعة / ديكستر فلكنس
ترجمة / نعم فؤاد 

ترجمة: عدوية الهاللي

منطق التعذيب

NO (615)Tus. (7) March

إن مـن أكثر مـا يثيـر الدهـشة يف
كتــاب ل . بــول بــرميـــر الثـــالث )
سـنتي يف الـعراق ( خـالل وجوده
كقائـد لالحتـالل األمريكـي . ما
ورد يف نهــــايــته عـنــــدمــــا انـــــدلع
العـــنف الـــــذي اكــتــــسـح معـــظــم
املنــاطق الـوسـطــى  و اجلنــوبيـة
يف العــراق خالل شهـر أيــار سنـة
2004 .  و بـيـنـمــــا كــــان املـــشــــروع
األمــــريكــي يف العـــراق يــتعـــرض
لالنـهيـار . قـرر بـرميـر و بـصـورة
سـريـة إن يـطلب مـن البـنتـاغـون
عــــــشــــــــرات اآلالف مـــن الـقــــــــوات
اإلضـــافـيـــة األمــــريكـيـــة . و هـــو
طـلب محـظـور لــدى البـنتـاغـون

كما وضح ذلك يف كتابه . 
جلأ بـرمير إلى اجلـنرال ريكاردو
سـانشيز قائـد القوات األمريكية
يف العـراق يسأله مـاذا يف امكانه
إن يفعل  لو حصل على فرقتني
إضــــــافــيــتـــني تعــــــدادهــــــا 40000
جنــدي  . أجــاب ســانــشيــز علــى
الـفــــــــــــور :  "  ســــــــــــأمتـــكـــــن مـــــن
الــــســيـــطــــــرة علــــــى بغـــــداد " .  و
عنـدهـا أضـاف بـرميــر لسـانـشيـز
واجــــبــــــــــات  أخــــــــــرى لـلـجــــيــــــــش
كــــــالـــــســيـــطـــــــرة علــــــى احلــــــدود
العـــــراقــيـــــة و حــمـــــايـــــة الــبــنـــــى
الـــتـحـــتـــيـــــــة  أجـــــــاب اجلـــنـــــــرال
سانشـيز : " اعطنـي هذه القوات

االحتياطية سيدي " . 
إن هــــــذه املـــــــواقف تـــبعـــث علــــــى
الــذهــول و رمبــا بــشـكل لـم يكـن
بـرميــر يتـمنـاهــا . لقـد كــان من
الــــــــواضـح و بــــــشــكـل مـفــــضــــــــوح
تقــريبــا لكـل من قـضــى وقتــا يف
العـــــــراق بعـــــــد سقــــــوط صــــــدام
حـسـني إن القــوات األمــريـكيــة و
بـالـرغم مـن كل سيــاستهـا كـانت
تفــتقـــــر إلـــــى العـــــدد الالزم مــن
اجلنـود للسيـطرة علـى العراق .
و العــــراقـيــــون يــــدركــــون ذلـك و

ـ ـ

اجلـزء اجليـد من كتـابه هـذا لم
يحـتل إال جـزءا صـغيـرا مـنه . و
تعـبــــر هــــذه املــــذكــــرات و بـــشـكل
ايجـــابـي عـن الـــدور الـــذي لعـبه
برميـر كرئيس لسلطة االحتالل
. فلمدة  أربعة عشر شهرا ترأس
مشـروعا بـالرغم من كل طـاقاته
إال انـه لم يـظهــر مـنه إال مــا دار
فـــــــــوق مـــنـــــصـــــــــات املـــــــــؤمتـــــــــرات
الــــصـحـفـــيـــــــة داخـل املـــنــــطـقـــــــة
اخلضــراء أكثـر ممـا كـان يحـدث
علـى الــواقع مـن خطـورة و عـدم

استقرار . 
" إن أمـــام العـــراق طـــريقـــا نحـــو
مـستقبل أفـضل " . هذا مـا كتبه
بــرميــر يف نهــايـــة كتــابه و يقــول
أيـــضـــــــا  : " انه مـــــســـتقـــبل فـــيه
األمل لـكل العــراقـيني " . و لـكن
كــمعـــظــم مـــــا جـــــاء يف كــتــــــابه )
سـنـتـي يف العــراق ( . فــان جــزءا
مـنه هــو الـصحـيح  . إن العــراق
الــــذي بـنــــاه بــــرميـــــر ميلـك أالن
حكـــومـــة فـــاعلـــة تعـمل يف إطـــار
عمل دميـوقـراطـي و هي يف طـور
االزدهـار . و لـكن الفـوضـى الـتي
أحــدثهــا الغــزو األمــريكـي تهــدد
كل مـــــــا حقـقه األمــــــريـكــيــــــون .
ونحــن ال نعــــرف حـتــــى االن أي
مـن هـــــذيـن الـتـــــراثــني اللـــــذيـن

خلفهما برمير سيسود . 

عن: نيويورك تاميز

*يعمل ديكستر فلكنس
مراسال جلريدة النيويورك

تاميز يف بغداد . و قد غطى
احلرب يف العراق منذ
بداياتها يف آذار 2003 .

*لم يلتق برمير بالسيد
السيستاني )احملرر(.

نــيـــــســـــــان 2003 أصـــبح املــــــــوقف
خــــارج عـن سـيــطــــرة أي جـيـــش
أجـنبي . و يف الـواقع اسـتطـاعت
القــوات األمـــريكـيــة يف الـنهــايــة
مـــنع هـــــــذه الفــــــوضـــــــى بعــــــد إن
تطلب ذلك شهوراً عدة و الكثير
مـــن القـــتلــــــى و اجلــــــرحــــــى مــن
اجلـنــــود . إن بــــدايـــــة العــنف يف
العــراق تقـاس بــالهـجمـات الـتي
شـنت علـى القـوات األمــريكيـة و
العــراقيــة و ليـس مـا حــدث قبل
ذلـك . اخلـــــروج علـــــى القــــانــــون
الـذي أعقب الغـزو األمريـكي قد
انعكـس على رؤيـة برميـر .  و هو
مـا ساعد على جعل العراق أكثر
أالمــاكـن إثـــارة للـقلق و اخلــوف
يف يــومنـا هـذا . والـذي هـو إلـى
حــــــد مــــــا  قــــــريــب مــن احلــــــرب
األهليــة . هنــالك إبعـاد قـيمـة و
رائعــة يف هـــذا الكـتـــاب . ففـيـمــا
عـدا تعليقـاته على مـستوى أداء
القــطــــاعــــات العـــسـكــــريــــة فقــــد
ســـاهم  بــرميــر و بـشـكل مفـصل
يف إعـــــداد الـــــدســتــــــور العـــــراقــي
املــؤقت و كــذلك اجـتمــاعه بـأيـة
اهلل الـعــــظــمـــــــى الـــــســيـــــــد عـلــي
الــســسـتـــانـي و مـــا متخـض عـنه
مـن إجراء انـتخابـات حرة خالل
هــــــذه  الفــتـــــرة املـــضـــطـــــربـــــة  و
استعـادة العـراق لـسيـادته . هـذه
هي مـنجزات بـرمير الـرئيسـية و

له منا كل العرفان إلجنازها .
كــانـت مالحـظــاتـه عن املــواجهــة
بــني أربـعـــــــة مــن قـــــــادة الـعـــــــراق
اجلــــــديــــــد و صــــــدام حـــــســني يف
سجــنه بعـــد ســـاعـــات مـن إلقـــاء
القـبـــض علــيه يف كــــانــــون األول
2003 مــثــيــــــرة لــــــدى قـــــــراءتهــــــا
بـــاألخــص املــــواجهــــة مع مــــوفق
الـــربيـعي الــذي تعــرض لألذى و
االضـــطهــــاد إثـنــــاء حـكـم حــــزب
الــبعـث . و لـكـن مـن املــــؤسف إن

يــــــدركــــــان انه مــن دون زيــــــادة يف
عـــــدد القــــوات سـتــصـبـح بغــــداد
خــــارج الـــسـيــطــــرة . و هــــذا مــــا
حـــــدث و اسـتـمـــــر احلـــــال لعـــــدة
شهــــــور بعــــــد مغـــــادرة بـــــرميـــــر و
ســــانـــشـيــــز لـلعــــراق، و لـكــن كال
الــرجـلني لـم يقــدمــا إيـضــاحــات
علـنيـة عن املــوقف األمنـي حتـى
و لـو من طـرف بعيـد عمـا يـدلي

به برمير أالن . 
و بصمت كهذا . يكـون برمير قد
ضــمــن مــنع و جـــــود مــنـــــاقــــشـــــة
علـنـيــة عـن جــدوى نـشــر املــزيــد
مـن القـــوات األمــــريكـيـــة . و قـــد
حــافـظ   بــركــونه  إلــى الـصـمت
علــــــى إن ال يـكــــــون هــنــــــالـك إال
الــشــيء القلـيل مـن املـنـــاقــشـــات
الـعـلـــنـــيـــــــــة عـــن وضـع الـقـــــــــوات
العــــراقـيــــة الـتـي كــــان يـــشـك يف
قــدرتهــا . و عنـدمـا يـتم جتــاهل
طلـبه بــاملــزيــد مـن القــوات فقــد
ضـمـن صـمـته هــذا عـــدم مجـيء

هذه القوات .
و لكـن ملاذا فـشل يف إن يعلن عن
رأيه ؟ . لم يـذكـر بـرميـر ذلك يف
مــذكــراته و هــو مــا يفقـــد كتــابه
هـــــذا ايـــــة قــيــمـــــة . فقـــــد عـــــرف
املــــســــــاعـــــــدون امللـــتفــــــون حــــــول
الـرئـيس بـوش بـوالئـهم التـام له
و هـو ما جعل كتاب بـرمير يشير
إمـا إلـى الـوالء ملن هـو أعلـى . أو
الــرغبـة يف احلفـاظ علـى مـوقع
يف الـسلطـة وهمـامــا تغلبـا علـى
احتيـاجـات القـوات األمـريكيـة و
العراقيـة على سـاحة املعـركة . و
بـطـبـيعـــة احلــــال ميكـن اجلـــدل
حـــــول أهـمـيـــــة أو عـــــدم أهـمـيـــــة
إضافة مـابني 30000 إلى 40000
جـندي و مـا يحـدثه مـن تأثـير .
فـبعــد الـنهـب  و الفــوضــى الـتي
انـتــشـــرت مـنـــذ احــتالل القـــوات
األمــــــريـكــيــــــة لـلعــــــراق يف آذار و

يف الـعلــن . إذ انـــصــب اهــتــمــــــام
بــرميــر علــى قـلق أوسع  فـيقــول
برميـر : " لقد كـان انتشـار قوات
التحالـف متفرقـا على األرض "
. و أضــاف " مـن خالل الـتقــريــر
أالستخباراتـي الصباحـي املوجز
تـتكــون لـــدي يف بعـض األحـيــان
صـــــــورة عــن قــــطـعـــــــاتــنـــــــا و هــي
تتعـرض للنيـران فتتـراكض بني

انفجار و أخر "  .
كـيف لنـا أن نـواجه مـوقفـا كهـذا
؟ كـــان بـــرميــــر يعـتقـــد و بــشـكل
واضـح انه عـــمل بـــــشجـــــاعـــــة يف
مــــــواجهـــــة الــــضغـــط يف الــبــيــت
األبــيـــض الــــــذي مـــنع و بــــشــكل
مميت . أي زيادة يف عدد القوات
األمــــــريـكــيــــــة . تــــــؤكــــــد ذلـك يف
الـواقع حـسـابـاته والـتي  تـوضح
مـا ميكـن فقط إن يـوصف بعـدم
املــســـؤولـيـــة لـــدى و زيـــر الـــدفـــاع
دونـالد رامـسفيـلد و كـبار الـقادة
العـــسـكــــريـني اآلخــــريـن أمـثــــال
اجلـنــرال جــونـي أبـي زيــد الــذي
لـــو صـــدقـنـــا مــــا يقــــوله بـــرميـــر
جتــاهـل دور أكثــر النــاس أهـميــة
يف امليـدان  فـمنـذ بـدايـة خـريف
عــــــام 2003 كــــــان رامـــــسفـــيلــــــد و
آخــرون معه يخـططـون خلـفض
عـــدد القــوات األمـــريكـيــة حـتــى
عــنـــــدمـــــا تـكــــــاثفــت نــــشـــــاطـــــات
املـتمــرديـن . فقــد دافع بــرميــر و
بـشجـاعــة للحفــاظ علـى إعـداد
هــذه القــوات و كــان هــذا اقل مــا
يــسـتـــوجـب علـيه عـملـه . لكـن .
يـتحمل بـرميــر مسـؤوليــة كبيـرة
جـــراء صمـته و كــذلـك اجلنــرال
ســــانـــشـيــــز . فلــــو افـتــــرضـنــــا إن
حسـابات بـرمير كـانت صحيـحة
و بــــــالــتــــــالــي فـــــــان مالحـــظــــــات
اجلـنــــرال الـتـي تـــشـيــــر الــــى ان
بـغـــــــــــداد كـــــــــــانــــت فـعـال خـــــــــــارج
الـسيطـرة و كالهمـا هو و بـرمير

غـــــالــبـــــا مـــــا يـــــذكـــــر الـــضــبـــــاط
األمريكـيون و بصورة مـكبوتة إن
قـيـــادة الــسـيـــارة ملــســـافـــة مـيلـني
على طـريق مطار بغـداد الدولي
الـــذي يـــشهـــد يـــومـيــــا هجـمـــات

انتحارية سوف يثبت ذلك . 
و مع ذلك فـان بـرميـر الـذي قـام
بـــإدارة االحــتالل ملــــدة 14 شهـــرا
يـبــدو هــو ومــســاعــدوه و كـــذلك
اجلنــرال ســانــشيــز و مـســاعــدوه
الـنـــاس الـــوحـيـــديــن يف العـــراق
الــذي يــرفـضــون اإلقــرار بــوجــود
الفـوضى . لـقد تـصدى بـرمير و
الــبعـــض مــن كــبـــــار املــــســـــؤولــني
األمـــريكــان لـكل اقـتــراح بــزيــادة
القـوات األمـريـكيـة بـالـرغـم من
تنــامي إعمـال املقـاومـة و سلـوك
التحـدي للمليـشيـات املسلـحة .
و لـكــن عــــــوضــــــا عــن ذلـك كــــــان
بـرمير و مـساعـدوه يشيـرون إلى
اجلـيــش و الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة
اللــذيـن وصل تعــداداهـمــا  إلــى
200000 يف شهـــر نيـســان 2004 .
إن  كل مــن كــــــان له حــتـــــى ولـــــو
معــــرفــــة ســـطحـيــــة بــضـبــــاط و
جــنــــــود اجلــيـــــش و الـــــشــــــرطــــــة
العــــراقـيـني خـالل تلـك الفـتــــرة
سيـصيـبه القلق مـن املبـالغـة يف
أعـــــــداد و قـــــــابـلــيـــــــة اجلــيـــــش و
الشـرطـة العـراقيـة التي يـرددهـا
املسـؤولون األمـريكيـون . و ليس
أدل علــــى ذلـك مـن الـتـــشـتـت و
االنـهــيـــــــار الـــــــذي أصـــــــاب هـــــــذه
القـوات يف نهـايـة الـشهـر املـذكـور
عـنـــدمـــا ثـــارت امللـيــشـيـــات علـــى

امتداد البالد .
و بفـضل كتـاب بـرميـر هـذا فقـد
أدركــنـــــا الــــشـكـــــوك الــتــي كـــــانــت
تـــســــاوره . إذ أدرك و بقــــوة علـــى
األقل بـان قـوات األمن العـراقيـة
املنهــارة ليــست مبــستـوى الـعمل
املــطلـــوب . لكـنه لـم يـبح بـــذلك

كتاب برمير )سنتي يف العراق(

عاصفـــــة الصحراء املضــــــادة

هل ضـــــاعف الـتــــدخـل العـــسـكــــري االمـيــــركـي ـ
البـريطـاني يف العـراق من التهـديد االرهـابي يف
العـالم؟ كـان اجلـواب عن هـذا السـؤال بـالنـسبـة
الغلبيـة السكـان يف )33( بلداً هـي "نعم" .. جاء
هــــذا كـنـتــيجــــة السـتـــطالع قــــامــت به اذاعــــة الـ
 (BBC) شـمـل 35 بلـــــدا يف العــــالـم.. وجــــاءت
اآلراء النـيجيـريــة واملكـسيـكيــة لتـؤكـد بـاغلـبيـة
وصـلت الـــى 60% من الــسكــان علـــى ان التــدخل
االجـنبي يف الـعراق ضـاعف من تـهديـد االرهاب
مقـابل 12% مـنهم يـعتقــدون بعكـس ذلك و %15
مـنهـم، لـم ميـثل االمــر بــالـنــسـبـــة لهـم أي شـيء

يذكر.
وكــانت اآلراء اكثـر وضـوحـا يف الصـني اذ يعتقـد
85% مــن االشخـــاص املــشـــاركـني يف االسـتــطالع
بان تهديد االرهاب هو وليد التدخل االميركي ـ
البـريطـاني يف الـعراق ووصلـت النسـبة يف كـوريا
اجلنــوبيــة 84% ويف مصـر 83% وتقـاربـت النـسب
يف بعـــض الـــــدول االوروبــيــــــة فقـــــد ايـــــد 81% يف
ايطـاليا و80% يف املـانيا و 97% يف اسـبانيـا الرأي
االول واعـتبــروا ان تــزايــد تهــديــد االرهــاب جــاء

حاالً..
واخـيــــرا فقــــد كــــانـت الـنـتــــائج
االكـثـــر دهــشـــة، تـلك املـتـعلقـــة
بـخـلـع صــــــــدام حــــــســـني، فـفـــي
ثلــثــي الــــــدول الــتــي شــمـلهــــــا
االستـطـالع والتـي بلغ عــددهــا
21 بلـدا، رأى اغلبيـة املشـاركني
يف االســتــــطالع ان االطــــــاحــــــة
بــصـــــدام حـــســن، كـــــانــت قـــــرارا
خــاطئـا، فقـد كـانـت النـسب يف
اوروبــــا مــتقــــاربــــة مــــا بـني %65
السبـانيـا، و 61% الملـانيـا و %50
لفــرنسـا مقـابل 32% مـنهم رأوا
يف خـلع صــــدام قــــرارا صــــائـبــــا
وشــمل هــــذا الــــراي )11( بلــــدا
وجدت يف ازاحـة الدكتـاتور الـسابق فـائدة كـبيرة
وكان اولهـا العراق الـذي بلغت الـنسبـة فيه %74
اضـافـة الـى 60% يف الـواليــات املتحـدة و 49% يف

بريطانيا.
عن :لوموند 

البــريطـانـيني و )58%( مـن االميـركـان يـؤيـدون
بقاء قواتهم يف العراق.

اما يف فـرنسـا فقـد ايد 34% بـقاء الـقوات حـتى
وصـول البلـد الـى مـرحلـة االستقـرار وكـان %56
من اخلــاضعـني للـســؤال مع وجــوب مغــادرتهــا

بسبب التدخل االميركـي ـ البريطاني يف العراق
بيـنمـا تقـاسـم 77% من االشخـاص املـشـاركني يف
بـــــــريـــطـــــــانــيـــــــا هـــــــذا الـــــــرآي ومــثـلهــم 75% مــن
العـراقيني، و 55% من االميـركان، وبلغت النـسبة
67% يف فـــرنــســـا مقـــابل 27% مـنهـم حـملـــوا رأيـــا

معاكساً..
وحـول السـؤال عن النتـائج واالثار املـترتبـة على
التــدخل االجنـبي يف العـراق جـاءت االجـابـة ان
20 بلـــدا ومـنهـــا فـــرنــســـا، سـتـتـخلــص مـن تـلك
الـنـتـــائج بعــد انــسحــاب قـــواتهــا مـن العــراق يف
الشهر املـقبل مقابل 9 دول اختارت رأيـا معاكساً
مع ذلك، قـد تنقلـب النتـائج حـول بقـاء القـوات
االجنـبيـة بعـد تـشكـيل احلكـومـة العــراقيـة، ويف
هـــذه احلـــالـــة، لـن يـبقـــى امـــامـنـــا اال )11( بلـــدا
يفضل اغلـبية سكـانها مغـادرة القوات االجنـبية

العراق.
العراقـيون بـدورهم، انـقسمـوا ايضـا ففضل %49
مـنهم بقـاء القـوات االجـنبيـة يف بالدهم، بـينمـا

يرى البقية بان عليها ان تغادر مبكراً.
وكــــــشـف االســـتــــطـالع ايــــضــــــــا بــــــــان )56%( مـــن

(BBC): يف استطالع أجرته اذاعة الـ
الرأي العام العاملي يؤيد تزايد خطر االرهاب بسبب التدخل األجنبي يف العراق


