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ميكـنـنــا ان نــدعــوا سـتــراتـيجـيــة ادارة بــوش اجلــديــدة
املعـلنــة لالمـن القــومـي "سخــريــة ايــران" .فـبعــد ثالث
سـنوات مـن احتالل العـراق واحتـالل ما يـدعى "مـحور
الشر" ال تـزال االدارة اليوم تـركز جهـودها علـى التهديـد القادم
من ايـران التـي اكتـسـبت حكــومتهـا االصـوليـة املـزيــد من القـوة
بعد احتالل العراق .ان هذه تبدو مأساة اكثر منها ستراتيجية.
وتعكس الطريقة املثالية التي جلبتها هذه االدارة للعالم.
ض الـتأثيـر البالغي يبـدو من االسهل
يف بعض االحيـان وألغرا ِ
علــى القـادة الــوطنـيني احلـديـث عن عـالـم مقــسم بـني اخليـر
والـشــر بتــرتيـب .يف حني انـه ليـس كــذلك ابــدا .فكـيف تـسـتنـد
سـي ــاس ــات ال ــدول ــة االق ــوى يف الع ــالـم عل ــى مــثل تلـك القـص ــة
اخليــاليــة! .متيل االدارة لـتصـويــر خصـومهـا احلــاليـني بنفـس
الطـريقــة التي قـادتهـا الـى سلـسلـة من العــواقب غيـر اخملـطط
لها.
تعـامل الـرئـيس لـسنـوات مع القـاعـدة علـى انهـا جــزء من اتبـاع
صـدام حـسـني ،واملاللي االيــرانني جــزء من نفـس املـشكلــة .رغم
انه يف عام  1980قـام صدام بـدخول حـرب ضاريـة مع ايران .ويف
عام  1990قـام حلفـاء القـاعدة بـقتل جمـاعة مـن الدبـلومـاسني
االيــرانـيـني .ول ـسـنــوات قــام بـن الدن بــانـتقــاص صــدام ح ـسـني
لقيـامه بأضطهـاد رجال الديـن السنة والـشيعة علـى حد سواء.
عنــدمــا قــامـت القــاعــدة مبهــاجمــة امــريكــا يف  11أيلــول ادانت
ايـران هذه الهجـمات والتـحقت بعدهـا بشـكل بناء يف احملـادثات
حـول افغـانـستـان .ان الـزعمـاء االســاسيني الـذيـن مت انتخـابهم
يف العراق اجلـديد -بـانتخـابات وصـفها جـورج بوش "بـاللحـظة
الـسحـريـة يف تـأريخ احلـريـة" -هم اصـدقـاء اليـران .عنـدمـا قـام
الـرئـيس بـاحتالل العـراق رمبـا كـا يظـن انه يحقق ضـربـة علـى
الشر لصالح اخلـير لكن اطالق العنان للقوات كـان مسألة اكثر
تعقيدا الى حد كبير.
واالدارة اليوم منقـسمة بني اولئك الذين يفهـمون هذا التعقيد
والــذين اليـفهمــونه .فـمن جهــة هنــالك االديـولــوجيــون امثـال
نــائب الــرئيـس الـذي يــرى يف العـراق ســابقــة مفيـدة اليـران يف
نفس الـوقت الـذي يعي فيه املـسؤولـون يف اجلبهـة االمامـية يف
العــراق انهم اليـستـطيعـون حتقـيق حكـومـة نـاجحـة يف العـراق
مـن غيــر مبــاركــة ايــرانيــة ضمـنيــة .لــذلك كــان اعـالن االسبــوع
املـاضي عـن خطـة احملـادثـات االمـريكيـة االيـرانيـة حـول العـراق
حـوارا اذا مــا جنح يف مـسعــاه فقـد يـؤدي الــى تقـدم يف املـســائل
االخرى.
بـالـرغـم من ان هـذه ادارة معـروفـة بعـدم اخـذهـا بـالـنصـائح .اال
انني اقدم ثالثة اقتراحات:
االول هـو ان نفـهم انه بـالــرغم مـن ان جمـيعنـا يـريـد ان يـشهـد
"نهـايـة االسـتبـداد يف هــذا العــالم" فهــذه تعـتبـر تـخيالت مــالم
نـبـ ــدأ بحل امل ـش ــاكل الــصعـب ــة .ميــثل الع ــراق ح ــرب عـص ــاب ــات
متنـاميـة ميـكن حلهـا بـاحـدى طـريقـتني :وذلك امـا قيـام جهه
واحدة بفرض ارادتها او ان يحتفـظ جميع الالعبني الشرعيني
بجــزء مـن الــسلـطــة .فــالــواليــات املـتحــدة لـم تعــد ق ــادرة علــى
ال ـسـيـط ــرة علــى االح ــداث يف الع ــراق لكـنهــا ال ت ــزال تلعـب دور
احلكم جيدا.
والثــاني هـو انه علـى الـواليــات املتحـدة الـتنـصل من ايــة خطـة
لـتغـيـيــر الـنـظــام يف ايــران وهــذا لـيــس ب ـسـبـب ان ذلك الـنـظــام
اليجـب ان يتـغيــر لـكن الن تـصــديقــا امــريـكيــا علــى مـثل ذلك
اله ـ ـ ــدف يقـلل مــن فـ ـ ــرص ح ـ ـ ــدوثه .وال ـي ـ ـ ــوم يف ظل االجـ ـ ــواء
الـسيــاسيـة املـتمـزقــة ال شئ يعــزز حكـومـة اصــوليـة كـخصـومـة
واشنـطـن العلـنيــة .ومـن البــديـهي ايـضــا ان نـفتــرض ان ايــران
ستكـون اقل رغبـة يف التعـاون حول الـعراق والتـسويـة يف املسـالة
س
النـوويـة اذا مـا مت تهـديـدهـا بـالـدمـار .أمـا بـالنـسبـة إلـى رئيـ ِ
إيـران اجلديـد الغاضب واملـعادي للسـامية فـسيبتلعه املنـافسون
الداخليو ِن إذا لَم يسنده اخلصو ِم اخلارجيو ِن عن غير قصد.
والثــالث هــو انه علـى الـواليـات املـتحــدة ان تتـوقـف عن الـقيـام
بلعبـة الـورق الفـرديـة يف الـشـرق االوسـط يف حني يلعـب زعمـاء
اخللـيج العــربـي البــوكــر .ال يعـتبــر الع ــالم االسـالمي "مــسيــرة
الــرئيـس نحـو احلـريـة" مـسـألـة مـهمـة حـيث حـصل املـسـلمـون
الـشيعة فجاة على قوة لم ميتلكوها منذ  1000سنة فهي ليست
باملـسألـة املهمـة يف لبنـان التـي قامـت ايران مبـلء الفراغ الـناجت
عن االنـسحـاب الـســوري فيهــا وال للفلـسـطيـنني الـذين صـوتـوا
بــالنــسبــة للغــرب بحـريـة لـكن خـطــأ والحتــى للعـراق حـيث ان
الفـئ ــات الـثالث ال ــرئـي ـسـي ــة فـيه م ــدع ــومـ ــة مبلـي ـشـي ــات غـي ــر
دميقراطية.
على املـدى البعيـد رمبا يحـدد مستـقبل الشـرق االوسط اولئك
ال ــذين كــرســوا أنفــسهـم للعـمل بجــد لـبنــاء الــدميق ــراطيــة يف
املـنــطقــة .وهــذا م ــا امله طـبع ــا .لكـن االمل اليعـتـبــر سـيــاســة
نـاجحــة .فعلـينـا ان نعـرف ان القـوى عـدميـة الــرحمــة ستقـوم
بتحـديــد سيـاســة املنـطقــة علـى املــدى القــريب والـتي سـيكـون
فـيهــا اإلصـطــدام بـني اخليــر والـشــر غــارقــا بــاإلخـتالف ــات بني
ال ـسـنــة وال ـشـيع ــة والع ــرب والف ــرس والعــرب واالكــراد واالكــراد
واالتــراك والهــاشـميــة والــسعــوديــة والعـلم ــانيـني واالسالمـيني
س
وبـالطبـع العرب والـيهود .هـذا هو العـالم الـذي َيتـعهد الـرئي َ
بـه يف ست ــراتيـجيــة أمـنه الق ــومي "ان أمــريكــا يـجب أَن تــواصل
القيـادة" .يف احلقيقة هـذا هو العـالم الـذي عليـنا ان نلـتفت اليه
-قبل فوات االوان.

عن :الفايننشال تاميز
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من اعمال الراحل مؤيد نعمة

االنقسام املميت يف قلب التحالف
ها هو ذا قول مقتبس من متعهد حماية
بريطاني يف العراق عن نظرائه االمريكيني ":أكره
أولئك السفلة أكثر من كرهي للمتمردين القذرين "،
كما أن كولونيالً بريطانياً عاد مؤخراً من جولة يف
البلد قال أنه ،يف حربنا القادمة ،سرعان ما سيحارب
بجانب الروس مفضالً اياهم على االمريكيني.

وهــذا قــول مقـتبـس آخ ــر من
مـتعهــد حـمــايــة بــريـطــانـي":
االسلـ ـ ــوب االمـ ـ ــريـكــي ل ـيـ ــس
اسلـ ـ ــوبــي وال أمـ ـ ــانع بـ ـ ــأخـ ـ ــذ
ف ـ ـضـل ـ ـ ــة لـكـ ـن ــي أضـع احل ـ ـ ــد
الفـ ـ ــاصل ع ـنـ ـ ــد حلــم الع ـ ــدو
ودعـ ــوتـه ألطالق الـن ـ ــار علـ ــى
مـ ــؤخـ ــرتـي ،وهـ ــذا مـ ــا يـفعـله
اليــانـكي االمــريـكيــون فعـلي ـاً،
وأنـا مقتـنع أيضـاً بـأن الـكثيـر
مــن االم ـ ــريـك ـيــني يـك ـ ــره ـ ــون
العــراقـيـني ،لـيــس املـتـمــرديـن
فـقط وامنــا كل العـراقـيني....
يالها من خلبطة ".
تلـك الـ ـ ـسـ ـطـ ـ ــور ال ـ ــس ـ ـ ــابقـ ـ ــة
مأخوذة من كتاب جديد جيد
الى حد ما عـن جتربة العراق
الـيــوم ،عـن ــوانه ط ــريق س ــريع
الى اجلحيم ،كتبه أحد رجال
اخلــدمــات اجلــويــة اخلــاصــة
ال ـس ــابقــة ي ــوقع بــأسـم جــون
جيـديـس ،وغــايتـي من كل مـا
سـبق أن ابيٌــن أن بن غــريفني،
جـنـ ــدي الـخـ ــدمـ ــات اجلـ ــويـ ــة
اخل ـ ــاص ـ ــة ال ـ ـسـ ـ ــابق ،وال ـ ــذي
ينفـٌ ــس عـن رعبه ممـا يحـدث
للعراق يف صحـيفة السانداي
تلغ ــراف الـي ــوم ،لـيــس ص ــوتـ ـاً
منعزالً.
وثمـة اعـتقـاد واسـع االنتـشـار

يف كل مــن القـ ــوات اخلـ ــاصـ ــة
الـب ــريـط ــانـي ــة وأف ــواج الــصف
مفــاده أن التكـتيك االمــريكي
تعـ ــوزه الـبـ ــراعـ ــة وأنه م ـضـ ــاد
لالن ـت ـ ــاج ـي ـ ــة وأن ق ـ ــوة ال ـن ـ ــار
يـسـتمــر اسـتخــدامه ــا كبــديل
لـسيـاســة " القلــوب والعقـول"
وأن أهـل الـ ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ــن يـ ـ ـت ـ ــم
إقـنـ ــاعهـم أبـ ــداً بـ ــدعـم قـ ــوات
االئـ ـ ـ ـتــالف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم يــق ـ ـ ــم
االم ــريكـيــون ،مـن عــسكــريـني
وغيـرهم ،مبعـاملـة العــراقيني
الع ــاديـني أفـضـل بكـثـي ــر مم ــا
يعاملونهم اليوم.
ويجـب االستــشهــاد ب ــاالشبــاه
الـت ــاريخـي ــة بحـ ــذر ،لكـن أي ــة
مـقاالت نقدية مت االعالم بها
–وبـضـمـنه ــا بعـض مـن تـلك
الـتي كـتبهـا امـريـكيـون –عن
العــملـي ـ ــات يف العـ ــراق تـكـ ــون
دراســته ــا م ـســتحــيل ــة دون ان
تعـ ـ ــود الـ ـ ــى الـ ـ ــذهــن كـ ـ ــارثـ ـ ــة
فـيـتـن ـ ــام ،فهـنـ ــاك –أي ـض ـ ـاً-
ع ـ ــامـل معـ ـظــم االم ـ ــريـك ـيــني
الفـيتنـامني الـعاديـني بأزدراء،
مهمـا كــان والؤهم الـسيــاسي،
اذ قـامـت القــوافل االمـريـكيـة
املـ ــواكِ ـبـ ــة بـ ــاجـبـ ــار املـ ــركـبـ ــات
الفـيتنـاميـة علـى اخلـروج عن
الـ ـط ـ ــريـق وبقــتل ح ـي ـ ــوان ـ ــات

الـفـالح ــني مـع افـالتـه ــم م ــن
العقـوبـة وأسقـطت النـار علـى
م ـ ــواقع اشـتــبه ب ـ ــأتهـ ــا عـ ــدوٌة
مهــملـني وجـ ــود املـ ــدنـيـني يف
املنـطقـة املــستهـدفـة وعــاملت
حـتـ ــى املـثـقفـني واحملـتـ ــرفـني
الفيتناميني باستعالء.
وقــد تكــرر كل هــذا يف العـراق،
مـع عـ ـ ـ ــواق ــب مـُ ـ ـتـ ـنـ ـبٌ ـ ـ ـ ــأ بـهـ ـ ـ ــا
وممـاثلـة ،اذ يشـعر الـعراقـيون
بـاسـتيـاء مـريـر جتــاه اجلنـود
االجـ ـ ــانــب الـ ـ ــذيــن يـ ـ ــدعـ ـ ــون
الـقلــيل مــنهــم مح ـ ـرٌريـن دون
تهـكــم ،ويـُـالحَـ ــظ أن الق ـ ــوات
اخلـاصـة االمــريكيـة تـتصـرف
–اذا كـانـت تتصـرف –بـشكل
أسوأ من وحـدات قتال الصف
ألن ل ـ ــديهــم تفـ ــوي ـضـ ـ ـاً أوسع
وأكثـر عـدائيـة وروح شـوفـينيـة
ب ـ ـشــكل ش ـ ــديـ ـ ــد وأقل حتــمالً
للتبعات.
وكـتب جــون جيـديــس جنـدي
اخلــدمــات اجلــويــة اخلــاصــة
ال ـس ــابق ــة ال ــذي مت اقـتـب ــاس
كـالمـه أعـاله يـق ـ ـ ـ ــول " لـق ـ ـ ـ ــد
حتـ ـ ــدثــت الـ ـ ــى الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن
مـ ـ ـتـعـه ـ ـ ـ ـ ـ ــدي احل ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االمريكيني وجـنود امريكيني
اعـتـيـ ــاديـني مـن املـ ـســيحـيـني
الـب ــروت ـسـت ــانـت ال ــذيـن ي ــرون

أنفــسهـم يف حـمل ــة صلـيـبـي ــة
ض ــد قبــائـل البــدو املــسلـمني،
وبـ ـ ــرأي ــي أنه ــم ال يخ ـتـلفـ ـ ــون
كـثـي ـ ــراً عـن أف ـ ــراد امللـيـ ـشـي ـ ــا
العراقيني واملقـاتلني االجانب
الــذين يـرون أنفـسهـم يف قلب
جـهـ ـ ـ ــاد ضـ ـ ـ ــد ال ـ ـصـلـ ـيـ ـبـ ـي ــني
املسيحيني ".
غـي ــر أنـن ــا يـنـبغـي أن نعـت ــرف
وبــأنصـاف بــأنه عنـدمـا كــانت
بـريطـانيـا " دولــة عظمـى " يف
االيام االخيـرة لالمبراطـورية
كـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـسـ ــتـ ـ ـ ـ ــوى اجلـ ــي ـ ـ ــش
ال ـبـ ـ ــريـ ـطـ ـ ــانــي يف " الـقلـ ـ ــوب
والعقــول" أحـيــان ـاً أدنــى ممــا
نخ ــدع بـه أنف ـسـن ــا ،وح ــدثـت
أمـور يف كينيا خالل مترد املاو
مـاو ويف قبرص وعـدن وأماكن
أخ ـ ــرى س ـت ـ ــؤدي ال ـي ـ ــوم ال ـ ــى
االنـغــم ـ ـ ــاس يف مـح ـ ـ ــاكــم ـ ـ ــات
جرائم احلرب.
من نـاحية أخرى يـؤكد خبراء
مقـاومـة الـتمــرد والكـثيــر من
ضبــاط القــوات اخلــاصــة من
كل اجلـن ـسـي ــات عل ــى أنه مـن
املـ ـســتحــيل شـن حــمل ـ ــة ،مـن
الـنـ ــوع الـ ــذي يـنـ ـشـب اآلن يف
العـراق ،بـأيـدٍ نـظيفـة متـامـاُ،
فـ ـ ــالع ـ ــدو يـكـ ـ ــافح ل ـ ــوخ ـ ــز أو
خل ـ ــداع ق ـ ــوات ال ــتحـ ـ ــالف يف
املعـارك مما سـيؤذي االبـرياء،
ففي ايـرلنـدا الـشمـاليـة تعلم
اجلـيش الـبريـطانـي طوال 30
عامـاُ صعوبـة قتـال املتمـردين
دون جـعل الـ ـسـكـ ــان املـ ــدنـيـني
ينفرون من ذلك.
ام ـ ـ ــا يف العـ ـ ــراق فـ ـ ــامل ـ ـشــكلـ ـ ــة
تـضـ ــاعفه ــا ع ــدة م ــرات ثغ ــرة
اللغــة والـثقــافــة وحقـيقــة أن
االهــداف امل ــرتبـطــة بـبعـضهــا
واملُ ـع ـل َـ ــنـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى االرجـح ال
ميـكن بلـوغهـا ،وبـوجـود قـوات
غـيـ ــر كـ ــافـيـ ــة بـ ــرمــتهـ ــا علـ ــى
االرض يـكـ ــافح االمـ ــريـكـيـ ــون
والبـريـطــانيــون ألبقــاء البلـد
مـع بعـ ــضه ال ــبع ــض ك ـ ــدول ـ ــة
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وحـ ــدويـ ــة ألحـيـ ــاء الـنـ ـشـ ــاط
االق ـتـ ـصـ ـ ــادي واالج ـت ـمـ ـ ــاعــي
ولتـمكـني القـوات احملـليــة من
ت ــوفـي ــر األمـن ض ــد االعـم ــال
االج ــرامـي ــة ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
االره ــاب ،وكل ه ــذا ،يف مهـمــة
حـيث مت فيهـا تـاريخيـاُ فـرض
القـ ــانـ ــون والـن ـظـ ــام ب ـ ــالقـ ــوة
وبـ ـشـكل ح ـصـ ــري عـن طـ ــريق
ال ــرعـب والـتع ــذيـب واالع ــدام
املـتعـجل ،ومهـم ــا ك ــان م ــا ق ــد
تـق ـ ـ ـ ـ ـ ــولـه واش ـ ــنـ ـ ـ ـط ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــأن
االمـ ــريكـيــني يعــتقـ ــدون أنهـم
يعملون من أجل وطنهم.
وبـ ـ ــدءاُ مــن الـ ـ ــرئ ـيـ ــس بـ ـ ــوش
فنــازالً ،مت تنــاقل املبـدأ الـذي
مف ــاده أن كل مـتـمــرد ق ــاتلَ أو
قُ ــتل يف العـ ــراق يفعـل ذلك –
يف احد االمـور األقل أهمية –
لـل ـ ـتـهـجـ ــم عـل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوطـ ــن
االمـ ـ ــريـكــي .امـ ـ ــا " ح ـمـ ـ ــايـ ـ ــة
اجلـي ــش " –رف ــاهـي ــة أولــئك
الـ ـ ـ ــذي ــن يـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــدون ال ــبـ ـ ـ ــزات
العـسكريـة املوحـدة االمريـكية
–فهي العـامل املتحكم يف أي
وضـع تكتـيكي ،وقـد مت تـأديب
حفنـة صغيرة من العـسكريني
االمـريكيني –ومتت محـاكمة
عــدد أقل جــداُ منـهم –وذلك
إلف ـ ـ ـ ــراطـه ــم يف ق ــت ـ ـ ـ ــالٍ كـلـف
املدنيني حياتهم.
علـ ـ ــى صع ـي ـ ــد آخـ ـ ــر كل ه ـ ــذا
يـجعل الكثيـر من العسـكريني
الــب ـ ـ ــري ــط ـ ـ ــان ـيــني يـ ـ ــشع ـ ـ ــرون
بـ ـ ــالـ ـض ــيق ك ـمـ ـ ــا ي ـ ــشعـ ـ ــر بــن
غـ ــريفـني ،ألن هـن ــاك ح ــوالـي
جـنـ ــدي بـ ــري ـطـ ــانـي واحـ ــد يف
العـ ـ ــراق مقـ ـ ــابل  20ج ـن ـ ــديـ ـ ـاُ
أمــريكي ـاُ ،ومن املـدهـش كـثيـراً
أن ت ـ ــأث ـي ـ ــرن ـ ــا يف ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــة
والـتـكـتـيـك ضـئــيل ،ولـ ــديـنـ ــا
أسـ ـ ـ ــوأ مـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود يف كـال
العــاملـني ،أال وهمــا املـســؤوليــة
يف أعني الــرأي الع ــاملي ،ولـكن
ق ــوة ضئـيلــة نـفيـســة لـتقــريــر

األحداث.
وكـثيـراً مـا يُـقـال بــأنصـاف أن
اجلـي ــش االم ـ ــريـكــي يحـت ـ ــرم
البـريطـانيـني وخاصـة ً قواتـنا
اخلـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــأذا اخ ــتـ ـ ـ ــارت
بريطـانيا –بقـواتها املـسلحة
ب ـ ــالغـ ــة ال ــصغـ ــر –أن تق ـ ــاتل
جـنبـاً الـى جـنب مع الـواليـات
املــتح ـ ــدة يف الع ـ ــراق أو يف أي
مكــان آخــر ،فــأنـنــا لـن نخــدع
أنفــسنـا ثــانيـة ً –بـاحلـقيقـة
اجملـردة الـتي مفـادهــا أن رمي
فـي ـش ــات قلـيل ــة عل ــى ط ــاول ــة
الق ـمـ ـ ــار س ـي ـمـك ـن ـنـ ـ ــا مــن أن
نطلب دوران الدوالب.
وعنـد قـراءة كل مـا قــد كتـبته
أعـاله أجـ ـ ـ ـ ــدنـ ــي أكـ ـ ـ ـ ــرهـه ألن
الـبريطانيني املتـذمرين بشأن
موقعنـا ازاء الواليـات املتحدة
يـب ــدون ال ــى حـ ــد بعـي ــد غـي ــر
جذابـني ،فثمـة حقيـقة واقـعة
ب ــالـنـ ـسـبـ ــة لالح ــاطـ ــة علـمـ ـاً
والـسكـوت ،مـسل ٌــمني بـأننـا يف
العــراق ســواء ً شـئنــا أم أبـينــا
وعلينا ببساطة أن نثابر.
ومـع ذل ــك هـل أن األشـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـتـي ق ـ ــالهـ ــا أنـ ــاس مــثل بـن
غـريـفني وجــون جيـديــس هي
أشـي ـ ــاء حقــيقـيـ ــة؟ واجلـ ــواب
طبعـاً " نـعم " تقــريب ـاً ،وتلك
األش ـي ـ ــاء هــي م ـ ــا جتـعل مــن
الصعب التفاؤل بشأن العراق
ومـ ـ ــا حتـ ـ ــاول قـ ـ ــواتــن ـ ـ ــا فعـله
هـنـ ــاك ،مـتـمـ ـسـكـني بـ ــأذيـ ــال
السترة االمريكية ذات الشق.

عن :الديللي تلغراف

* اخلدمات اجلوية اخلاصة:
اسـم متعارف عليـه لفوج تابع
لـلجـي ــش الـبـ ــري ـطـ ــانـي وهـ ــو
مدرب لتولي عمليات خطرة.
** "الـقـلـ ـ ـ ـ ــوب والـعـقـ ـ ـ ـ ــول":
اشارة الـى فلم امـريكي يعتـبر
وث ــيقـ ـ ــة عــن حـ ـ ــرب ف ـي ـت ـنـ ـ ــام
( )1975-1959وقـد مت عــرضه
عـ ـ ـ ــام  1974وفـ ـ ـ ــاز بـجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة
االوسكار االمريكية.

شبكة االنرتنيت تفضح املسؤولني يف وكالة االستخبارات األمريكية CIA
ترجمة :املدى
نشرت صحيفة شيكـاغو تربيون وعلى
م ــوقـعه ــا يف شــبك ــة االنـت ــرنــت بحـثـ ـاً
خـطــراً كــان ك ــافيـ ـاً لنــزع أقـنعــة مــا ال
يقـل عن  2600عـض ــو من الــدوائــر الـســريــة يف
وكالة االستخبارات األمريكية (CIA).
مي ـك ــن مـ ـثـالً أن ت ــق ـ ـ ــرأ عـلـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــوقـع جـ ـمـ ـيـع
املعلـومـات املـتعلقـة بــأي من أعـضـاء الـوكـالـة،
ح ــالـته ال ــزوجـيـ ــة ،مقـ ــر سكـن ــاه ،وحـت ــى ع ــدد
حج ــرات مـن ــزلـه ،وهك ــذا ،تـتـب ــاه ــى شــيك ــاغ ــو
ت ــربـي ــون ب ــاك ـشـت ــافه ــا ال ــذي ميكـن أن يــسلـط
الـض ــوء عل ــى اله ــوي ــات ال ــشخـصـي ــة لـ()2006
أفـ ــراد مــن العـ ــاملـني يف الـ ــوكـ ــالـ ــة علـ ــى األقل
بــواسـطــة عــدة ضغـطــات علــى فــأرة احلــاســوب

فقـط ،ويــشكل املــوقع بــذلك حـلم ـاً لكل مـركـز
ـوم ـ ـ ــات ف ــه ـ ـ ــو يـعـ ـ ـ ــوض ع ــن اسـ ـتـخـ ـ ـ ــدام
مـع ــل ـ ـ ـ ـ
اجلواسيس..
وب ــال ــرغـم مـن إن األسـم ــاء املك ـش ــوف ــة ال تع ــود
جميعهـا إلى مسـؤولني ،فبعضهـا تعود حملللني
مثـالً ،إال أن البـحث كـشف أيـض ـاً خمـسـني رقم
ه ـ ــاتف خـ ــاص و( )12سـن ـ ــداً مللـكـيـ ــات عـ ــائـ ــدة
للوكالة يف واليات فرجينيا الشمالية وفلوريدا
وأوه ـ ــاي ـ ــو وب ـن ـ ـسـلف ـ ــان ـي ـ ــا وأوت ـ ــاوا وواش ـنـ ـطــن
وشـيكــاغــو إضــافــة إل ــى الهــويــات الــشخـصـيــة
ملـس ــؤولني يف مــراكــز الــسفــارات األمــريـكيــة يف
اوروبا.
بـ ـسـبـب مـ ــا جـ ــرى ،ت ـ ــرى صحــيفـ ــة الـيـنـيـ ــوس

الي ــوميــة إنه ق ــد يكفـي اللجــوء إلــى مــصلحــة
اســتعالم ــات م ــدف ــوع ــة األج ــر وب ـشـكل ش ــرعـي
وقانوني.
وك ـ ــانـت الـ( ) CIAق ـ ــد طلـبـت مـن شـيـك ـ ــاغ ـ ــو
تـربيـون عدم نـشر قـائمـة املسـؤولني واملعلـومات
ال ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــة ع ــنهــم إذ كـ ـ ــان تـ ـ ــاث ـيـ ـ ــر اخل ـبـ ـ ــر
كــالـصــاعقــة يف مقــرات الــوكــالــة يف النغـلي ويف
فرجينيـا وبدا مديرهـا بورتر غوس مـرتعباً بعد
هذه الفضيحة.
وصرحت النـاطقة بلسان الوكـالة جنيفر ديوك
مب ــا معـن ــاه إن الـتغـطـي ــة واحلـم ــاي ــة اصـبحـت ــا
مـسألتني معقـدتني جداً يف زمـن االنترنت ،فلم

تـتمكن الـ( )CIAمن عمل الـتغطـية املـناسـبة
ل ـتـ ـ ــدارك عـ ــي ـ ـ ــوبهـ ـ ــا والـفجـ ـ ــوات الـك ـب ـيـ ـ ــرة يف
أنظمتها ،وحتاول الوكالة حالياً اختيار وسائل
جــديــدة لـتغـييــر م ــا ميكـن تغـييــره يف أنــظمــة
حـم ــايـته ــا بعـي ــداً عـن ت ــأثـي ــرات سـيـئـي الـنـي ــة
واملتلصقني ،كما أضافت الناطقة.
ومتكـنت الـوكـالــة حتــى اآلن من إخفـاء بـضعـة
أسـمـ ــاء عـن االنـتـ ــرنـت ،خـ ــاص ـ ــة ،بعـ ــد ف ــضح
معل ــوم ــات ه ــام ــة ن ـش ــرته ــا ج ــري ــدة شـيك ــاغ ــو
الـي ــومـي ــة بـلغـت حـ ــد تع ــري ــة أسـ ــرار مع ــسك ــر
التـدريـب (بيـري) الـواقع بـالقـرب مـن ويليـامـز
بــورغ الــذي يــطلق علـيه اسـم "احلقل" ويعـتبــر

واحــداً مـن أكـثــر األمــاكـن ســريــة يف الــواليــات
املتحــدة ،فقــد متكـن البحـث من كــشف أسمـاء
( )26فــرداً من العــاملـني فيه وجـدول مــواعيـد
( )17طــائــرة كــانت قــد أقلـعت مـن ميــدان هــذا
املعسكر.
وح ـت ـ ــى اآلن لــم جت ـ ــد وك ـ ــال ـ ــة االســتخ ـب ـ ــارات
األمـريكـية تفـسيـراً لهذه الـفضيحـة بل حتاول
أخذ التـدابير الالزمة لتداركهـا وكانت شيكاغو
تـ ــربـيـ ــون قـ ــد احـتـمــت بقـ ــانـ ــون صـ ــدر عـن الـ
( )CIAذات ــه ـ ـ ــا يـق ـ ـضــي بـ ـ ـ ــأن "الـع ـ ـ ــامـلــني يف
الـ ــوكـ ــالـ ــة هـم املـ ـسـ ــؤولـ ــون قــبل غـيـ ــرهـم عـن
التغطية واحلماية لهم ولوكالتهم".

عن :لوفيغارو

