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

سبيل النجاح يف العراق

)

طـ ـبـق االصـل

ستستمر الواليات املتحدة بدعم
رشيكها لتضمن حتقيق أهدافها
األساسية يف الرشق األوسط
*بقلم :زملاي خليل زاد وجورج دابليو
كايسي
ترجمة :مروة وضاء

ثـالث سنــوات مــرت علــى إسق ــاط جنــود الـبحــريــة
األم ــريكـيــة والعــراقـيـني متـثــال صــدام الـضخـم يف
سـ ــاحـ ــة الفـ ــردوس يف بغـ ــداد .والـيـ ــوم ميـكــن لألمـ ــريـكـيـني
والعـراقـيني أن يفخـروا مبـا حقـقته جهـودهم وتـضحيـاتهم
املشتـركة منذ ذلك احلـني .مع علمهم باستمـرار التحديات
ح ـت ـ ــى ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى هـ ـ ــدف حتقــيق عـ ـ ــراق دميق ـ ــراطــي
ومستقر.
إن النجاح يف العراق مهم بشكل حيوي للمنطقة والعالم.
ف ــان غـي ــاب احل ــري ــة وأن ـظـمـ ــة احلكـم اجل ــدي ــرة والـتق ــدم
االجتمـاعي واالقتصادي يف الـشرق األوسط الكبيـر يساهم
يف خـلق ب ـي ـئـ ـ ــة مالئ ـم ـ ــة ل ـتـ ـط ـ ــور وان ــتع ـ ــاش امل ـتـ ـط ـ ــرفــني
واإلره ــابـيـني .لق ــد الـتفـتـت ال ــوالي ــات املـتح ــدة لـت ــأثـي ــرات
السياسة الفاشلة يف املنطقة منذ أحداث 9./11
لم يكن دعم التغيير السياسي يف مناطق بعيدة يوماً سهال
أو غـي ــر مـكلـف .لكـن عـن ــدم ــا تـث ــاب ــر األمم احل ــرة عـن ــده ــا
سـتحــصل عل ــى ثمــار جهــودهــا الـتي تــستـحقهــا .ســاعــدت
الـواليــات املتحـدة وحلفـاؤهـا بعـد احلـرب العــامليــة الثــانيـة
أمل ــاني ــا واليــابــان الـلتـني أصبـحتــا بعــدهــا مــراكــز للــرخــاء
االقـتصــادي وحلفـاء دميقـراطـيني بــشكل فعـال يف احلـرب
البـاردة .كمـا إن إعـادة اعمـار كـوريـا اجلنـوبيـة مكنهـا من ان
تصبح دولة رائدة يف أسيا.
حـني نـن ـظ ــر إلـ ــى الع ــراق الـي ــوم جن ــده يف وســط مـ ــرحل ــة
انتقالية صعبـة .فخالل السنة املاضية قام الشعب العراقي
بانتخاب حكومـة انتقالية وصاغ وصـدق على دستور جديد
سليم وعمـل انتخابات برملانيـة ناجحة .وشارك حوالي %75
من العـراقيني يف انتخـابات كـانون األول األخيـرة مما جعل
كل االطـ ــراف الـ ــرئـيـ ـسـيـ ــة يف الــبالد تـتـمــثل يف الـبـ ــرملـ ــان
اجلديد.
ازدادت قوات حفظ األمن العراقية يف األشهر ال 12املاضية
مـن  127.000عضـو إلـى أكثـر مـن 250.000عضـو مـا يـشمل
خـم ـسـني كـتـيـبــة جـيــش عــراقـيــة و  13لــواء حـيـث تـتحـمل
فـرقتــان مسـؤوليــة امن أالف األميـال املـربعــة من األراضي
كـما تـستعـد  12كتيـبة أخـرى وثالثـة ألويـة لتـسلم مهـامهم
األمـنيـة قــريبـا .وبحلـول نهـايــة الصـيف ستـتمكـن  %75من
الـكتــائب العــراقيـة واأللـويـة مـن قيـادة عـمليــات مكــافحـة
الـتـمــرد وسـيكــون دور قــوات الـتح ــالف للـتــدريـب واإلسـنــاد
فقط.
عـن ــدمـ ــا تعـ ــرض الع ــراق الخـتـبـ ــار العـنف ال ـطـ ــائفـي بع ــد
تفـجيــرات املــسجــد الــذهـبي يف ســام ــراء يف شبــاط امل ــاضي
تـوحـد الــزعمـاء العــراقيـون وقــوات األمن العــراقيـة سـويـة.
حيث نـادت احلكـومـة العـراقيـة بـالـوحـدة والتـريث وطـبقت
تدابير أمنيـة لتجنب العنف الطائفي .ورغم عدم استجابة
كل الق ــوات الع ــراقـي ــة ب ــاحل ــزم واإلنـص ــاف املــطل ــوب إال أن
األغلبيـة العظمـى أخذت زمـام املبـادرة يف التحـرك واإلنذار
الكامل وحماية املناطق احلساسة.
على الرغم من التقدم مـازال العراق يتعافى من التأثيرات
الــسلـبـي ــة ألكـث ــر مـن ثالث ــة عق ــود مـن اإلهـم ــال  .والـي ــوم
تــواجـهنــا حتــديــات جــديــة تـتفــاقـم ويجـب علـينــا أن نكــون
قادرين على تكييف وسائلنا للوصول الى أهدافنا.
أوال :يتـمثل التهـديد الـرئيـس لالستـقرار يف حتـول التـمرد
مـن رفض الـنظـام الـسيـاسي اجلـديـد إلـى العـنف الطـائفي
النــابـع من اخملــاوف املـتبــادلــة واالتهــامــات املـضــادة .حـيث
استـمر اإلرهـابيـون خالل السـتة اشهـر األخيـرة بإشعـال نار
الطـائفيـة عن طـريق هجمـات متعـددة كتفجـير املـسجد يف
ســامــراء والــذي بــدورة أثــار دوائــر م ــربك ـةَ مـن العـنف بـني
الطوائف.
نحـن نسـاعـد زعمـاء العـراقيني علـى تخـطي الطـائفيـة من
خـالل تك ــويـنهــم حك ــوم ــة وح ــدة وطـنـي ــة م ــرك ــزيـ ــة احلكـم
تـت ـضـمـن الق ــوى ال ـسـي ــاسـيـ ــة الكـب ــرى ومـ ــؤلف ــة مـن وزراء
مؤهلني ألداء واجبا تهم.
ثــانيــا :تعـمل قــوات الـتحــالف والقــوات العــراقيــة النــاميــة
بجــد علــى حمـايـة الـشعـب العـراقـي .مع ذلك فــان عمـليـة
منع كل هجـوم إرهابـي هو شـئ مستحـيل فالهـدف هو خلق
بيئـة خـاليـة مبـا فيـة الكفـايـة مـن الهجمـات والتخـويف ملـا
يسمـح ملؤسسات العراق اجلـديد بالتجذر وللـشعب بتطوير
أعـمالـه ومجتمعه املـدني .ففـي عام  2006هـدفنـا هو تـأمني
بغداد و بنـاء مثل هذه اجلهـود يف تسع مـدن رئيسيـة أخرى
.
ثــالثــا :يجـب علــى الــزعمــاء العــراقـيني تـطــويــر مــؤسـســات
أمـنـيــة ال تـتـمـتع ب ــالفعــالـي ــة فح ـسـب وامنــا بـثقــة جـمـيع
االطــراف ايـضــا .يجـب أن يحــوز وزيــرا الــدفــاع والــداخـليــة
والعنـاصر القيـادية يف وزارتيهمـا على ثقـة جميع األطراف
وال يجــب أن يك ــون ــا م ــرتـبـطـني ب ــأي مـيلـي ـشـي ــا ع ــرقـي ــة أو
طـائفيـة .وللـمسـاعــدة يف حتقيق هـذا الهـدف تكـرس قـوات
التحـالف واحلكـومـة العـراقيـة جهـودا إضـافيـة لـزيـادة ثقـة
مــوظفي الـشـرطــة وتثـبيـت املتــدربني يف وحـدات الـشـرطـة
العراقـية.إن هدفـنا هو ضـمان كون قـوات الشرطـة اجلديدة
إمنا وجـدت خلدمة الـشعب بأكملـة وليس خلدمـة جماعات
أو طوائف عرقية.
رابع ــا :سـتعـمل ال ــوالي ــات املـتحـ ــدة واحلك ــومـ ــة الع ــراقـي ــة
اجلـديدة خللق بيئة إقليميـة داعمة الستقرار العراق .لعب
الع ــدي ــد مـن أص ــدق ــاء ال ــوالي ــات املـتح ــدة يف اإلقلـيـم دورا
مسـاعـدا يف تـشجيع العـرب الـسنـة للـمشـاركـة يف انتخـابـات
كـانون األول عام  2005.ولـسوء احلظ اختـارت بلدان أخرى
كسـوريـا وإيـران املشـاركـة يف أعمـال تضـر مبسـتقبل العـراق.
ورغـم ان الــواليــات املـتحــدة تــأمل بــأن تــرى عالقــة العــراق
جـي ــدة مع جـمـيع جـي ــرانه اال انهــا سـتعـمـل مع العــراقـيـني
للتصدي ألي تهديد.
واجهـت العـديـد مـن األمم العـظـيمـة حلـظــات من أالزمـات
التي كـان على زعمائها وأحزابها أما التقرب من بعضهم أو
الـسماح المتهم بـالسقوط ولقـد اجتاز الـزعماء العـراقيون
هــذه الفتــرة من أالزمـة .سـتبقـى الـواليــات املتحـدة شـريكـاً
صـ ــامـ ــداً وتـ ـسـ ــاعـ ــد علـ ــى حتفـيـ ــز الــتقـ ــدم كل مـ ــا احـتـ ــاج
العــراقيــون إليه .فـإذا فـعلنـا ذلـك سيـنجح العـراق ويـصبح
أساسا لالنطالق لتحويل الشرق األوسط الكبير.

عن :لوس اجنلس تاميز
*زملاي خليل زاد هو سفير الواليات املتحدة يف العراق
واجلنرال جورج دبليو كايسي هو القائد العسكري األمريكي
األسبق يف العراق.

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

يف تقرير صادر عن البنتاغون:

صدام كان واثق ًا من انتصاره رغم اهنيار أحالمه!

ميكـن ان يُطلق علـى هذه القـصة
((ص ـ ـ ــدام يف زمــن الـعـج ـ ـ ــائــب))،
ذلـك انه ــا تـتـنـ ــاول االلغ ــاز الـتـي
احـ ــاطـت بـ ــالـ ــسقـ ــوط الـ ــرهـيـب
لـن ـظـ ــام صـ ــدام حـ ـســني ،ففــيهـ ــا
تـط ــرح اسـئل ــة عـن كـيفـي ــة متكـن
قــوات التحــالف من دخـول بغـداد
دون مـواجهـة مقـاومـة حقـيقيـة و
كيف ضـاعف الــدكتـاتـور العــراقي
مــن اخـ ـطـ ـ ــائه و ح ـ ــاف ــظ ل ـ ــوقــت
طــويل علـى اثـارة الـشكـوك حـول
قـضـي ــة اسلحــة الــدمــار ال ـش ــامل
ال يف
الـتـي لــم تكـن م ــوجـ ــودة اص ً
ال
العـراق  ..كـان صـدام آنـذاك رج ً
منقـطع ـ ًا عن الـواقع و مـستغـرقـ ًا
يف عامله اخليالي ...
فـ ـبـ ـن ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ــى حتـقـ ـيـق اج ـ ـ ــرتـه
الـبـنـت ــاغ ــون ،ك ــان ص ــدام م ــولعـ ـ ًا
بالـتفاخـر و احلذلقـة و لم يـأخذ
تهـ ــديـ ــدات الـ ــرئـي ــس االمـ ــريـكـي
ج ــورج دبلـي ــو ب ــوش عل ــى محـمل
اجلـد ،و حتـى لدى افـتراض قـيام
ح ــرب ض ـ ـدّه ،فق ــد كـ ــان مقـتـنعـ ـ ًا
بخروجه منها منتصر ًا ...
ضـم
ص الـتق ــري ــر ال ــذي يـ ّ
و يلخـ ّ
اكـث ــر مــن  200صفح ــة املعـن ــون (
(دراســة حــول وجهــة نـظــر صــدام
حـ ـســني ح ـ ــول عــمل ـي ـ ــة حت ـ ــري ـ ــر
الـع ـ ـ ـ ــراق)) خـالص ـ ـ ـ ــة احل ـ ـ ـ ــرب و
ن ـتـ ـ ــائـجهـ ـ ــا و ي ـ ـشـ ـ ــرح م ــن خالل
تـدقيق آالف الـوثـائق الـرسـميـة و
سـ ـ ـ ــؤال ع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ــني
الـع ـ ـ ــراق ـيــني رف ـيـعــي املـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوى

الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــابـق ــني م ــن امل ـ ـ ـ ــدنـ ـي ــني و
العـ ـسـكـ ــريـني الـ ــذيـن اكـ ــدوا بـ ــان
ص ـ ـ ـ ــدام حـ ـ ـ ـس ــني ،و يف الـلـ ـيـل ـ ـ ـ ــة
الـســابقــة للهجــوم علــى العـراق و
بـيـنـم ــا ك ــانـت ال ــوالي ــات املـتح ــدة
ش ـ ــد ق ـ ــواته ـ ــا الع ـظ ـي ـم ـ ــة يف
حتـ ـ ّ
اخللـيج العربي ،كـان يعيش حـالة
اخل ـ ـش ـي ـ ــة مــن ح ـ ــدوث انـقالب و
مت ـرّد شيـعي جــديــد او اعتــداءات
من جيـرانه االيرانـيني او االتراك
لـكنـه لم يـكن خــائفـ ـ ًا من ضــربــة
امـريـكيـة  ...ورد هــذا علـى لـسـان
املـ ـ ــدي ـ ـ ــر الع ـ ـ ــام لالس ــتخ ـبـ ـ ــارات
العـسكرية الذي صرّح قائالً" :كان
صدام حـسني قلقـ ُا من اعـتداءات
محتملة من تركيا و ايران" ،و اذن
فقد كان احـد اسباب انهيـار نظام
ص ـ ـ ـ ــدام حـ ـ ـ ـس ــني أخـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاءه يف
احلسابات ...
كـان صدام قد اعتمـد على باريس
و مـ ـ ـ ــوس ـكـ ـ ـ ــو يف االمم املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة
اليقــاف خطــر التــدخل االجنـبي
يف الـع ـ ـ ــراق ،وفـق م ـ ـ ــا ذهــب ال ـيـه
نـائب رئيس الوزراء الـسابق طارق
عـزيــز حني قـال" :كـان العـراق قـد
خصـص ماليني الـدوالرات لقيـام
اتفــاقيــات مع فــرنـســا و روسيــا ،و
كـان علـى الفـرنـسيني ان يحـاولـوا
رفـع العقــوبــات االقـتـصــاديــة عـن
العـ ـ ــراق مق ـ ــابـل احلفـ ـ ــاظ عل ـ ــى
مـصــاحلهـم االقتـصــاديــة ،و ذلك
بـالتلويح بقدرتهم على استخدام
الفيتو يف مجلس االمن".

لم يكن صـدام حسني اذن مقتنع ًا
ب ــان االمـ ــريك ــان لـ ــديهـم اجل ــرأة
ملهــاجـمـته ،كـمــا انّه اعـتـمــد علــى
رئيـس كــوســوفــو إلبعــاد احـتمــال
الـهجـ ــوم الـب ـ ـرّي علـ ــى العـ ــراق ،و
االده ـ ـ ـ ــى م ــن ذلــك ه ـ ـ ـ ــو انـه ل ــم
يتـوقف عـن متجيـد قـواته مـؤكـد ًا
علـى جنب امـريكـا و مـراهنـ ًا علـى
فشلها ...
و يف مـا يخـص القيـادة العـراقيـة،
فقـد تقاسمت األوهام مع رئيسها
بعـد ان عــاشت عـزلـة و حـوصـرت
بـالـشك و اخلـوف و كـان مـسـؤول
رفيع املسـتوى يف حـزب البعـث قد
ص ـرّح يف مـطلـع نيـســان  2003انّه
ذُهل عـن ــدم ــا علـم ب ــأن امل ــدرع ــات
االمـ ــريكـيـ ــة دخلـت بغ ــداد واش ــار
الــى انه لم يـكن لــديه ادنــى فكـرة
عن اقتراب االمريكان من املدينة،
فقـد خلق لهم صدام حـسني عامل ًا
خـي ــالـيـ ـ ًا مــبهجـ ـ ًا لـيعـيــش فـيه و
يجـبرهم عـلى العيـش فيه معه ،و
ح ـسـب تـص ــريحــات طــارق عــزيــز
فقــد زلت قـدم صــدام أخيــر ًا كمـا
حــدث يف سنــوات التــسعيـنيـات .و
مع ذلـك فق ــد ك ــانـت ل ــديـه ثق ــة
روح ــانـيـ ــة تق ــريـبـ ـ ًا يف عــبق ــريــته
اخلاصة .و كـان احد املقربني منه
قــد وصفه ب ــاملفكــر الكـبيــر و بــان
احالمه كـانـت مصــدر وحيـه ،لكن
هــذيــانــاته احللـميــة انـتقـلت الــى
الــنه ـ ــار ك ـم ـ ــا ي ـبـ ـ ــدو ،و مع م ـ ــرور
الـ ـ ــوق ــت ،ظلــت حـ ـ ــاش ـي ــته تـعلــن

االخبــار اجليـدة ،و كـان سكــرتيـره
اخلـ ـ ـ ـ ــاص ي ـ ـبـلـغ تـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـيـهـ ـ ـ ـ ــاتـه
للـمحيـطني به و يـطلب مـنهم ان
يـ ـبـهـج ـ ـ ــوا الـ ـ ـشـع ــب الـع ـ ـ ــراق ــي و
مينحوه االمل ...
كـانت اسلحـته العسكـرية املـرهقة
جــد ًا بعــد  12عــامـ ـ ًا من احلـصــار
تـوصف من قبل الرئـيس و اتباعه
بـأنهـا يف حـالــة جيــدة كمـا واصل
صـدام اصـدار البيـانـات املـنتصـرة،
ذلك ا َّن قـول احلقيقـة لم يكن يف
م ـصـلحـ ــة قـ ــائـله ـ ــا فقـ ــد ق ـضـ ــى
ال يف
جنــرال عــسكــري عــام ـ ًا كــام ً
الـ ـ ـسـجــن بـع ـ ـ ــد ان جت ـ ـ ــرأ عـل ـ ـ ــى
الـتـص ــريح بــان االم ــريكــان كــانــو
يـجـه ـ ـ ــزون دب ـ ـ ــاب ـ ـ ــات اف ـ ـضـل مــن
الــدبــاب ــات العــراقـيــة و ك ــان ذلك
قــبل غ ـ ــزو العـ ــراق حـيـث وع ـ ــدته
وحدة الـتصنيع العسكـري باعداد
اسلح ــة سـ ـ ّري ــة و لـم جت ــرؤ عل ــى
القـول بــأنهـا عـاجـزة عـن االنتـاج
كمــا انـهم زودوا الــرئيـس الـســابق
بـوثــائق و تقـاريـر حـول بــرامج ال
وجود لها ...
و امام احـتمال قيام خيار احلرب،
زودّت روس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ــدام حـ ـ ـ ـسـ ــني
مبعلـومات حـول خطـط العدو يف
بدايـة الهجـوم و استشـهد سفـيره
يف بغـ ـ ــداد بـ ـ ــوثـ ـ ــائق صـ ـ ــادرة عــن
القـيــادة املــركــزيــة االم ــريكـيــة يف
ق ـط ـ ــر تق ـضـي ب ـض ـ ــرورة تغـيـيـ ــر
ال ـ ـس ـت ـ ــراتــيج ـي ـ ــة االم ـ ــريـك ـي ـ ــة و
حتـركـات اجلـيش االمـريكـي ،لكن

بقلم :كريستوف بولتانسكي
ترجمة :عدوية الهاللي
روسيـا انكـرت بشـراسة مـا جاء يف
الـتق ــري ــر و ط ــالـبـت ب ــرفع دع ــوى
سيــاسيــة ،و حتـى لـو كــان االتهـام
ق ـ ــائ ـمـ ـ ـ ًا ف ـ ــان ص ـ ــدام ح ـ ـســني لــم
يـ ـســتخ ـ ــدم تلـك املـعلـ ــومـ ــات الن
خ ـيـ ـ ــاراته احل ـ ــرب ـي ـ ــة لــم تـ ـ ــدع له
فـرصة التـباع مـناهـج ديالـكتيكـية
عـ ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــة ،و ك ـ ـ ــان محـ ـ ــاصـ ـ ــر ًا
مبحـاولة انقالب لـذا بدأ بـتجهيز
قواته حـسب درجة والئـها للنـظام
فقـ ــد اقـت ـصـ ــرت رعـ ــايـتـه لقـ ــوات
اجليـش علــى الـعنــاصــر القــريبــة
م ـ ـنـه و خ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ًا احلـ ـ ـ ـ ــرس
اجلــمهـ ــوري اخلـ ــاص الـ ــذي كـ ــان
يسمح له وحده التنقل بحرية يف
العـاصمة يف محـاولة حلمـايتها و
ل ـك ــي ال تـ ـتـح ـ ـ ـ ــول بـغ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ــى
ستالينغراد جديدة ...
ال للضـباط بـاقتـناء
لم ُيـسمح مـث ً
خـ ــارطـ ــات للـمـ ــديـنـ ــة ،و لـم يـكـن
بــاالمكـان اعـادة تـنظـيم القـوات و
بـدأ الـتمــرد بني صفــوف اجليـش،
لدرجة ان ضابطني من احمليطني
بصدام شملهما التمرد!!!
و ل ـتـ ـصـ ـ ــورّه ب ـ ـ ــانه س ـي ـن ـتـ ـصـ ـ ــر و
سيعيـش نظـامه و يـستمـر ،فرض
صـ ــدام علـ ــى قـ ــادة جـي ــشه و قــبل
ثالثــة اشه ــر من احلــرب خـطـط ـ ًا
جـديـدة للـدفـاع عن بغـداد دون ان
يــأخــذ بنـظــر االعـتبــار طبـيعـتهــا
اجلغ ــرافـي ــة الـتـي س ــاع ــدت عل ــى

انهـيـ ــارهـ ــا حتــت الق ـصـف خالل
ي ـ ــومــني فق ــط ،ب ـي ـن ـم ـ ــا لــم يـكــن
صـ ـ ــدام ق ـ ـ ــادر ًا علـ ـ ــى اس ــتخـ ـ ــدام
ال ـ ــسالح اجل ـ ــوي و ك ـ ــان رافـ ـضـ ـ ـ ًا
لـعمـليــة تخ ــريب آبــاره الـنفــطيــة
ال ـتــي مت ــثل املـ ـصـ ـ ــدر االسـ ـ ــاســي
لـثـ ــروة الــبلـ ــد لـ ــذا بـ ــدأ بـت ـ ــوزيع
االسلحة و التجهيـزات العسكرية
ك ـم ـ ــا ورد يف ال ــتق ـ ــري ـ ــر –عل ـ ــى
املـ ـ ــدافعــني ع ـنـه فق ــط و ال ـ ــذيــن
س ـيـك ـ ــون ـ ــون يف املـ ـســتقــبل ث ـ ــوار ًا
لل ــدف ــاع عـنـه عل ــى اعـتـبـ ــار انه ــا
سـتـكـ ــون حـ ــرب ـ ـ ًا ط ـ ــويلـ ــة –مـن
وجهة نظره ...
و يف  30آذار  ،2003طلب سكرتيره
مـن وزارة ال ـش ــؤون اخل ــارجـي ــة ان
تـبـلغ الـ ــسل ـط ـ ــات الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة و
الــروسيـة بـان العــراق لن يـرتـضي
القبـول بـانـسحــاب غيـر مـشـروط
لقـ ــوات الــتح ـ ــالف ،و كـ ــان يـعلـن
علـ ــى شعــبه انـبـ ــاء انـت ـصـ ــاراته و
ه ــزمي ــة ال ــوالي ــات املـتح ــدة  ..يف
هذا التاريخ بالذات ،كانت االرتال
االم ــريكـيــة مـتــواجــدة علــى ُبعــد
 150كلم عن العاصمـة العراقية و
مت
بعــد تــسعــة ايــام بــالـتحــديــدَّ ،
احتالل بغداد!!

عن اللوموند الفرنسية

قراءة يف امللف النووي االسرائيلي

التفوق النووي االرسائييل هيدد األمن القومي العريب
اعداد و ترجمة :زينب محمد

بـدأ نـشـاط اسـرائـيل النـووي بعـد ثالثـة
اشهــر مـن اعالن قـي ــامهــا أي يف آب عــام
 ،1948حـيـث اص ـ ــدر رئـي ــس ال ـ ــوزراء بـن
غـ ــوريـ ــون امـ ــر ًا بـ ــوضـع حجـ ــر االسـ ــاس
ملـؤسسـة الطاقـة الذ ريـة االسرائـيلية.
و يف عــام  1953تــأسـسـت جلنــة الـطــاقــة
النوويـة ،و وقعت اسرائيل بعـدها بعامني
عل ـ ــى اتف ـ ــاقـي ـ ــة للــتع ـ ــاون الـن ـ ــووي مع
ال ــوالي ــات املـتح ــدة االمـ ــريكـي ــة ،زودته ــا
اميركا مبقتضاها باول مفاعل نووي هو
مفـاعل (سـوريك) و يعـد اكبـر املفـاعالت
النـووية يف اسـرائيل النه يـنتج االسلـحة
النووية التي يتم حفظها يف مستودعات
محـصنــة يف حيفـا مـع ( )20كيلـوغـرامـ ًا
مــن ال ـي ـ ــوران ـي ـ ــوم اخملـ ـصــب و حـ ــصلــت
اس ـ ــرائــيل اي ـضـ ـ ـ ًا عل ـ ــى ( )45كـت ـ ــابـ ـ ـ ًا يف
الفيـزيـاء النـوويـة و مـكتبـة حتتـوي علـى
( )6500مـن االبح ــاث الـن ــووي ــة و س ــاف ــر
( )45عـامل ًا اسـرائيلـي ًا يف الـطاقـة النـووية
ال ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة االم ـ ــريـك ـي ـ ــة
للتدريب و كانت هذه البداية.
بـعدها اخذت املسـألة حجمها الواسع يف
ع ــام  1957حـيـث حــصلـت اس ــرائـيل مـن
ف ـ ــرنـ ـس ـ ــا عل ـ ــى مف ـ ــاعل مت انـ ـش ـ ــاؤه يف
(دميـونـا) يف صحـراء الـنقب ،و هـو احـد
اخطـر املنشآت الـنووية االسـرائيلية النه
ال يخـضـع لنـظـام الـرقـابــة و ينـتج املـادة
االوليـة الالزمة لـصناعـة القنـبلة الـذرية
و كان الـغموض و الـسريـة يكتنفـان عمل
هــذا املفــاعل ال ــذي ادعت اســرائـيل بــانه
مصـنع نيـسج و لـم يكن مـسمـوحـ ًا حتـى

العضـاء الكـنيـست بـزيــارته او االقتـراب
منه و يف عام  1968متكنت اسرائيل على
نـحو سـريع و مـفاجـئ من صنـع القنبـلة
الـذريـة .و بــذلك فـانه مت صـنع القـنبلـة
الــذريــة بــوقـت قي ــاسي و تـقف وراء ذلك
ع ــدة اسبــاب مـنهــا الـتعــاون االمــريـكي و
الغـربـي الالمحـدود يف هـذا اجملــال كمـا
ان الـسـرقــات الكـبيـرة الـتي جلــأت اليهـا
اسـرائيل لبنـاء مفاعالتهـا النوويـة كانت
اح ـ ــد اهــم االس ـب ـ ــاب ال ـت ــي اسه ـمــت يف
تقــدمهــا الـســريع يف هــذا اجملــال .ففـي
ع ـ ــام  1965س ـ ــاعـ ـ ــدته ـ ــا ع ـن ـ ــاص ـ ــر مــن
اخملـابرات املركزية االمريـكية على تدبير
سـرقـة شحنــات من اليـورانيـوم اخملـصب
بـلـغ ــت ( )200ط ــن م ــن احـ ـ ـ ــد مـعـ ـ ـ ــامـل
حتـضيره يف مـدينة (ابـولو) يف الـواليات
املــتح ـ ــدة ،و هـ ـ ــو مع ـمـل متلــكه ش ـ ــرك ـ ــة
خـاصة يـديرهـا صهيـوني امـريكـي ،و قد
اكتـشـفت ذلـك جلنــة الـطــاق ــة النــوويــة
االمـريـكيــة يف اثنـاء تفـتيـشهـا املـعمل ،و
لم تتوقف السرقات االسرائيلية ملصادرة
الـط ــاق ــة حـت ــى بع ــد صــنعه ــا القـنـبل ــة
ال ــذري ــة ،ففـي ع ــام  1979دوّت فـضـيح ــة
اخرى هي اكتشاف عملية تهريب اجهزة
الـك ـ ــري ـت ـي ـ ــرون –نحـ ـ ــو  700جه ـ ــاز مــن
اميـركـا الـى اسـرائـيل عن طــريق شـركـة
امـ ــريـكـيـ ــة يهـ ــوديـ ــة ،و تـ ـســتخـ ــدم هـ ــذه
االجهزة لتفجيـر القنبلة النـووية ،و كان
ذلك احد االسبـاب التي فسـرت السـرعة
ال ـتــي حـقق ــتهـ ـ ــا اسـ ـ ــرائ ــيل يف قـ ـ ــوتهـ ـ ــا
النــوويــة .و اس ــرائيـل اليــوم دولــة نــوويــة

كبيـرة ،تعد القـوة اخلامـسة التي تـنافس
ال غــربيـة كفـرنـســا و غيـرهـا ،و تـسعـى
دو ً
لتصبح الـقوة النوويـة الثالثـة يف العالم،
بعد ان حـصلت علـى ( )200رأس نووي و
اسلحــة هيــدروجيـنيـة و الغـام ذريـة ،و يف
ه ــذا الكـي ــان الـي ــوم ( )8م ــواقع يف االقل
تـتــركــز يف املـنـطقــة املـمـتــدة بـني الـبحــر
املـت ــوسـط و الـبح ــر املـيـت و هـي حتــصل
مـن كل انح ــاء العــالـم و ب ـشـتــى الـطــرق
علــى مــادة الـبلــوتــونيــوم الـتي تـسـتخــدم
بشكل رئيسي يف تصنيع القنابل النووية
و قــد مت نقل هــذه املــادة بكـميــات كـبيــرة
الى مفاعل (دميـونا) النـووي الذي ينتج
( )70م ــيغـ ـ ــاواط مــن مـ ـ ــادة ديـ ـ ــوتـ ـ ــريـ ـ ــد
اللـيـثـيـ ــوم الـتـي تـ ـســتخـ ــدم يف ت ـصـنــيع
الق ـنـ ـ ــابل ال ـ ــذريـ ـ ــة ،و تخ ـ ــزن اس ـ ــرائــيل
( )3500كـيلــوغــرام مـن الـبلــوتــونـيــوم يف
محـطــة (دميــونــا) وحــده ــا و ذلك وفق ـ ًا
لتقريـر اعلنه معهـد االبحاث االمـريكية
و اعـ ــدته وزارة ال ــدف ــاع االمـ ــريكـي ــة ع ــام
 ،1995و مب ــوجـب الـتق ــري ــر ايـضـ ـ ًا يـنـتج
الـفـ ـ ـ ـ ــرن الـ ـ ـ ـ ــذري يف (دميـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــا) ()16
كيلـوغـرامـ ًا مـن البلـوتـونيـوم سنـويـ ًا منـذ
ع ــام  1964و كـ ــان الفـ ــرن يعـمل بـط ــاق ــة
( )40مــيغـ ــاواط يف الـبـ ــدايـ ــة ثـم اصــبح
يـعـ ـمـل ب ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة ( )70مـ ـيـغـ ـ ـ ــاواط يف
الـ ـســبعـيـنـي ـ ــات محـقق ـ ـ ًا زيـ ــادة اكـبـ ــر يف
الـعق ـ ــود ال ـتــي تلــت ذلـك ،ك ـم ـ ــا ميــتلـك
الكيـان الـصهيــوني اسلحـة نـوويـة مـزودة
بقـن ــابل هـي ــدروجـيـنـي ــة و رؤوس ن ــووي ــة
يف ــوق معـ ــدل انفج ــاره ــا تلـك القـن ــابل
التي اسقطت على مدينتي هيروشيما و

نـاكــازاكي يف احلــرب العــامليــة الثــانيـة .و
كـ ــان امــتالك هـ ــذه االسـلحـ ــة يـت ــطلـب
اجـراء التجـارب النـوويــة عليهـا لتقـديـر
كفــاءتهــا و مــديــاتهــا ،غـيــر ان مـســاحــة
اســرائيل و طـبيـعتهـا اجلغــرافيــة يجعل
مـن املتعـذر اجـراء جتـارب يف داخلهـا اال
ان ه ــذه امل ـش ــاكـل اجلغ ــرافـي ــة لـم تـقف
حجر عثرة يف طـريق التجارب النووية و
لـم تتــورع اس ــرائيـل عن اجــراء جتــاربهــا
النـووية الـسريـة يف البحـار و احمليـطات،
ففي عـام  1993اجرت عـدة جتارب نـووية
يف البحـر املتـوسـط لقيـاس كفـاءة ثالث
قـ ــواعـ ــد سـ ــريـ ــة ،كـمـ ــا ذكـ ــرت صحــيفـ ــة
لـ ــومـ ــون ـ ــد الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة و اسـت ـطـ ــاعـت
احلصـول علــى مسـاعـدات اجـنبيـة بهـذا
الـشأن ،اذ غـالبـ ًا ما يـتم التعـاون بينـها و
بني دول او اطـراف تتالقـى مصـاحلهـا و
سـتراتيـجياتهـا السـياسيـة و العسكـرية و
النــوويــة معه او اسـتغالل حــاجــة بعـض
ال ــدول الـفقـي ــرة الـتــي تع ــانـي مـ ـشـ ــاكل
اقتـصــاديــة و مـن ذلك مــا ذك ــرته مجلــة
افـريقيا –آسيـا الفرنسيـة حول االتفاق
ال ـ ـ ـ ــذي مت ب ــني اجملـ ـمـع الـ ـ ـصـ ـن ـ ـ ـ ــاع ــي
العسكري االملـاني الغربي (اوتراج) و بني
حكــوم ــة زائيــر يف آب عــام  1977لغــرض
اســتخـ ــدام مـ ـسـ ــاح ـ ــة واسعـ ــة يف زائـيـ ــر
الخـتـبــارات نــوويــة و اشــار املــراقـبــون يف
حـيـنه ال ــى ان ه ــذا اجملـمع ك ــان يــسع ــى
الستخـدام تلك املسـاحة الجـراء جتارب
علـى قنـابل ذريـة صنعتـها اسـرائيل ،كـما
ان ادلة تقنية و عـسكرية و سـياسية دلت

علـى ان اختبـارات ذريـة اجـرتهـا اسـرائيل
جنـوب االطلـسي بعلـم اميـركـا منـذ عـام
 ،1979و ان تلك الــومضــات النـاجتــة عن
الـتـفجـي ــر الـن ــووي ك ــانـت خ ــاصـ ــة به و
عـ ــزتهـ ــا وزارة الـ ــدفـ ــاع االمـ ــريـكـيـ ــة الـ ــى
ظـواهر جـوية غـريبـة ،و شملت الـتجارب
ايـض ـ ًا قيــاس مــديــات صــاروخ (اريحــا )2
االستـراتـيجي احلـامل للـرؤوس النـوويـة
القـ ــادر علـ ــى الـ ــوصـ ــول الـ ــى كل الـ ــدول
الع ــربـي ــة و يــصل ه ــدف ه ــذا الـص ــاروخ
الـبالستي الـى مسافة ( )1300كـيلومتر و
ه ــو احملف ــوظ يف ق ــاع ــدة (كف ــار زك ــري ــا)
الـتــي تعـ ــد اهــم القـ ــواع ـ ــد العـ ـسـكـ ــريـ ــة
االسـ ــرائــيلـيـ ــة و مـنـ ــذ عـ ــام  1986صـ ــار
اجلمـيع مـتيـقن ـ ًا بــوج ــود قنـبلــة نــوويــة
اس ــرائـيلـي ــة تقـبع يف س ــرداب عل ــى بع ــد
( )300مــيل مــن القـ ــاهـ ــرة و ( )150مــيل
من دمـشـق و مالصقــة لـعم ــان و ليــست
بـعي ــدة عن بــاقـي العــواصـم الع ــربيــة ،ان
املـ ـتـ ـتـ ـبـع لـ ـت ـ ـط ـ ـ ــور اخل ـ ـط ـ ـ ــر الـ ـن ـ ـ ــووي
االســرائـيلـي لـيــس بحــاجــة الــى سـمــاع
تأكيد اسرائيل املستـمر على عدم قبولها
أي مـن حــدود الــرقــاب ــة علــى مـن ـش ــآتهــا
الـنــوويــة او عــدم تــوقـيعهــا او الـت ــزامهــا
مبعـاهـدة مـنع انتـشـار االسلحـة الـذريـة،
فــالـتجــارب النــوويــة او تـطــويــر القــدرات
النـوويــة ركن اسـاسـي يف االستـراتـيجيـة
العـسكرية االسـرائيلية ،و ليـس هناك ما
يشيـر الى تـنازل اسـرائيل عنهـا حتت أي
ظرف من الظروف.

عن :اللوموند الفرنسية

