العدد ()668االثنني( )15أيار 2006

POSITION

مواقف

NO (668)Mon. (15) May

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

9

)

حرب اجلواسيس

طـ ـبـق االصـل

بقلم :توماس باورز
ترجمة :فاروق السعد

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

ثالثة كيانات عراقية ستكون مشكلة واحدة كبرية
الـ ـ ـ ـب ـع ـ ـ ـ ـ ــض م ـ ـ ــن اخل ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
والـسيـاسـيني يهـيمـون بفكـرة ان
تـ ــضع امـ ـ ــريـكـ ـ ــا يف اع ـت ـبـ ـ ــارهـ ـ ــا
تقـ ـ ـس ـي ــم العـ ـ ــراق إل ـ ـ ــى ثالثـ ـ ــة
كيـانـات عـرقيــة ودينيـة .مبـررين
ذلـك بـ ـ ــانه ال ـ ـس ـبــيل ال ـ ــوح ـي ـ ــد
للقـض ــاء عل ــى الـتـم ــرد اض ــاف ــة
لـك ـ ـ ــونه س ـي ـمـكــن قـ ـ ــوات ـنـ ـ ــا مــن
اخلـ ــروج بـ ــوقـت مـبـكـ ــر .وهـم يف
ذلك على خـطأ .ذلك ان تهشيم
الـع ـ ـ ــراق لــن يـخ ـ ـ ــدم امل ـ ـص ـ ـ ــالـح
العــراقيــة أو مـصلحــة الــواليــات
املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة .وسـ ـيـجـعـل احلـ ـيـ ـ ـ ــاة
لعمـوم العراقيني أسوأ .واملشكلة
االول ــى انه ال ت ــوج ــد يف الع ــراق
خطـوط فـاصلـة عــرقيـة مــرتبـة
ومنظمة.
فال ي ــوج ــد احـصـ ــاء سك ــانـي ذو
جـ ــدوى علـ ــى مـ ـسـتـ ــوى العـ ــراق
يـظهــر الـكيـفيــة الـتي تــوزع بهــا
العــرب الــسنــة والعــرب الـشـيعــة
واالك ــراد وبقـيـ ــة املك ــون ــات وايـن
يعيشون.
وقـد اوضحت ذلك بصـورة جلية

العـمليتـان االنتخـابيـتان اللـتان
أج ــريت ــا منــذ االطــاحــة بـصــدام
ح ـ ـســني .ويف كل االحـ ـ ــوال ففــي
امل ـ ــدن واحمل ـ ــاف ـظ ـ ــات ال ـث ـم ـ ــانــي
عشرة توجد اقليات معتبرة.
ولـذلك فـان تقـسيـم البلـد وفقـاً
ملق ــايـيــس طـ ــائفـي ــة او ع ــرقـي ــة
س ـي ـتـ ــطل ــب الق ـيـ ـ ــام بع ــمل ـي ـ ــات
ترحـيل واسعة .ومـن احملتمل ان
يكـون هـذا اجـراءً عـنيف ـاً ويفقـر
اول ـئـك ال ـ ــذيــن يج ـبـ ـ ــرون عل ـ ــى
الرحيل ويخلف إرثاً من اخلوف
والـكـ ــراهـيـ ــة .واالكـثـ ــر مـن ذلـك
فـ ـ ـ ــانـه سـ ـيـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــر االنـ ـتـعـ ـ ـ ــاش
السياسي واالقتصادي العراقي.
وف ــوق كـل ذلك ف ــان الع ــراق ق ــد
متــدن كـثيــراً مع نــسب ــة  %40من
الــسكــان املـتعــددي االعــراق مـن
سـكـ ــان املـن ــطقـتـني الـكـبـيـ ــرتـني
بغـداد واملوصل .وقـد شاهـدنا يف
ايــرلنـدا الـشمــاليـة ويف الـبلقـان
مقــدار الـصعــوبــة يف شق املــدن.
ويف حـالـة العـراق ذي االقـتصـاد
الـفقـيـ ــر واخلـ ــدمـ ــات املـ ــركـ ــزيـ ــة

املتخلفة فال ميكن فصل العنف
عن االقـتصــاد .فعنـد تقـريــر ملن
تعــود م ــدينــة الـنفـط ال ــرئيـســة
كـركـوك سيكـون االكـراد يف وضع
ب ـ ــال ـض ـ ــد مــن بقـي ـ ــة املـك ـ ــون ـ ــات
العــراقـيــة .امــا الـبـصــرة املـيـنــاء
الــوطني فـمن احملتـمل ان تفقـد
كل مالمح شـخصـيتهـا املـديـنيـة
(غـيـ ــر الـ ــديـنـيـ ــة) عـنـ ــدمـ ــا يـتـم
تقـ ـسـيـم الــبالد .مـن املـ ــرجح ان
هــذه االمــة لن تـنقــسم بــدون ان
يــنقـ ـسـم مـعهـ ــا اجلـي ــش وقـ ــوى
االمن والشرطة.
ان تق ـسـيـم الـبالد يعـنـي اســاس ـاً
تقـ ـسـيـم اجلـي ــش وقـ ــوى االمـن
وتقــوي ــة امليـليــشي ــات (وكل ذلك
سيؤدي إلى مزيد من العنف).
وبــالــطبـع ليــس ثمــة مـن سبـيل
لتقسيم العـراق بدون ان تنطلق
املعـارك لـلسـيطـرة علـى الـنفط.
وم ـ ـ ــن املــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ان  %90م ـ ـ ــن
عـ ــائـ ــدات احلـكـ ــومـ ــة تـ ــأتـي مـن
ص ـ ــادراتهـ ــا الــنف ـطـيـ ــة .ولـي ــس
للعـرب الــسنــة يف الغــرب حقـول
نفط لـيطـوروهـا .ولـذا لن تكـون

هـنـ ــاك عـ ــائ ـ ــدات نف ـطـيـ ــة .امـ ــا
االكراد الراغبون بحقول النفط
الــشمــاليــة وليـس لــديهـم احلق
الـشرعي بـذلك وال يوجـد سبيل
حقـيقي لـتصـديــر النـفط الـذي
ســيق ــوم ــون ب ــانـت ــاجـه (ذلك ان
جـ ـي ـ ـ ـ ــرانـه ــم م ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ــني
واالتـ ــراك وااليـ ــرانـيـني ل ـ ــديهـم
سك ــان اك ــراد عـنـي ــدون ول ــذا فال
مــصلح ــة لهـم مب ـســاعــدة اكــراد
الـعـ ـ ـ ــراق لـ ـتـحـقـ ـيـق حـ ـ ـ ــريـ ـتـه ــم
الـذاتيـة الثـابتـة) .اما الـسيـطرة
عل ــى البـصــرة فـسـيكــون قــضيــة
بحد ذاتها مع وجـود اجملموعات
العديـدة التي تنـتظر االنـفصال
ل ـتـ ـ ـس ـي ـ ـط ـ ـ ــر عـل ـ ـ ــى ال ـنـفـ ــط يف
اجلنوب.
وسـيلـحق تقــسيـم العــراق االذى
ب ــاسـتق ــرار املـنــطق ــة وب ــاحل ــرب
علـ ــى االرهـ ــاب .فـ ــاجملـمـ ــوعـ ــات
االسالميـة املـتطـرفـة والـتي لهـا
عالقـ ــات بـ ــالقـ ــاعـ ــدة ســتهـيـمـن
ح ــاالً عل ــى املـتـم ــرديـن ال ـسـن ــة.
وال ـ ـتـقـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ــم س ـ ـيـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن
سـ ـيـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرتـه ــم عـلـ ـ ـ ـ ــى عـ ـمـ ـ ـ ـ ــود

بقلم  /انتوني كوردسمان
ترجمة  /عبد علي سلمان
العـراقـيني .ومع حـرمـان الـسنـة
العراقيني من اموال النفط فان
احلكــومــات الـسـنيــة مـثل مـصــر
والعربية السعودية ستجبر على
تقـدمي الـدعـم لهم حتـى لـو كـان
ذلـك يف سـبــيل جتـنـب سـي ـطـ ــرة
املــسلحـني املتـطــرفـني علــى هــذا
اجلزء من العراق.
وبـالطبع فـان ايران ستـتبارى يف
سـبيل شيعـة العراق .امـا االكراد
فلـيس لـديهم اصـدقـاء .فتـركيـا
وايـ ــران وسـ ــوريـ ــا ســتفـت ــش عـن
ســبل كـي ال يـ ـســتقـ ــر الـ ـشـمـ ــال
وتـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ـ ـ ـ ــر اخلـالف ـ ـ ـ ــات ب ــني
احلـزبني الـسيــاسيني الـرئيـسني
الكـرديني .ويف نهاية املطاف فان
هذا الـتقسيـم سيمتـد إلى بقـية
الشـرق االوسط والعـالم العـربي
مم ـ ــا يخـلق صـ ــراعـ ــات مـحلـيـ ــة
ويوجـد نوعـاً من التـوتر الـديني
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـغـ ـ ـ ـ ـ ــذي الـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــرف
االسالمي.
لقـ ــد ارتكـبـت واشـنـطـن اخـط ــاء
ك ـب ـي ـ ـ ــرة يف العـ ـ ــراق وال ـتــي مــن

احمل ـت ــمل ان تـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى حـ ـ ــرب
اهلية.
وعل ــى كل حــال فــان مـن املــؤكــد
عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ـاً ان تـق ـ ـ ـسـ ـي ــم الـعـ ـ ـ ــراق
س ــيجـعل االم ـ ــور اس ـ ــوأ وي ــبعــث
رســال ــة مفــادهــا ان ام ــريكــا قــد
هــزمـت وانهــا ت ــركت امــة وشـعب ـاً
خلفهـا .وحتى لو جتـاوز احد ما
حقــيقـ ــة ان الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
ه ـشـمـت العــراق بـصــورة مــؤثــرة
وانه ـ ــا تــتحــمل م ـ ـس ـ ــؤول ـي ـ ــة 28
مليـون مــواطن عــراقي ،فــان من
امل ـسـتحـيـل انكــار ان االنــسحــاب
وت ـ ـ ــرك ف ـ ـ ــراغ يف الـ ـ ـسـل ـ ـط ـ ـ ــة يف
منـطقــة يف غــايــة اخلـط ــورة هي
اس ـت ـ ـ ــرات ـيـج ـي ـ ـ ــة س ـيـك ـ ـ ــون مــن
الصعب ان تكون قابلة للنجاح.
كــاتـب املق ــال انت ــوني ك ــروسمــان
زميل مسؤول يف مركز الدراسات
الـدولية واالسـتراتيجيـة ومؤلف
كـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب "حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق:
االس ـتـ ـ ــرات ــيج ـيـ ـ ــة واالسـ ـ ــال ـيــب
املرحلية والدروس العسكرية".

عن:النيويورك تاميز

من يقف بوجه اهلند لتكون قوة عاملية؟
ترجمة /زينب محمد
هل الهنـد مـرشحــة لتكـون قـوة عـامليـة؟ سـؤال طـرحه
الـبـ ــاحـث م .س راجـ ــان االسـتـ ــاذ الـفخـ ــري يف مـعهـ ــد
ال ــدراس ــات ال ــدولـي ــة يف جـ ــامع ــة ج ــواهـ ــر الل نه ــرو
الهنـديــة ،وقبل االجـابـة علـى هـذا الـســؤال استعـرض
الـب ــاحـث ت ــأريخ ن ـش ــوء نـظ ــام ال ــدول ــة الق ــومـي ــة ذات
ال ـسـيــادة يف اوربــا يف مـنـتــصف القــرن ال ـس ــابع ع ـشــر
حيث حـصلت جمـيع الدول عـلى االعتـراف بسيـادتها
واسـتقاللهـا ،وبـاملـسـاواة علـى الــرغم مـن االختالفـات
الكـبـيــرة بـيـنهــا اال ان بــدء ظهــور هــذا الـنـظــام شهــد
سـيطـرة عــدد صغيــر من الـدول الـكبـرى علـى العــالم
مما دفع االغلبية السـاحقة صغيرة كانت ام متوسطة
احلجم واالمكـانات الـى ان تنـاضل ضد هـذه الهيمـنة
وهـي ال ت ــزال تـن ــاضل خـص ــوصـ ـ ًا ان ب ــروز املـنـظـم ــات
الدوليـة كاالمم املتحدة رافقته سيطرة مماثلة للدول
العـظـم ــى علــى تـلك املـنـظـمــات ولـم يلغ ذلـك ظهــور
ح ــرك ــة ع ــدم االنحـي ــاز كـ ــرد فعل لـلخالص مـن تـلك
الـهيـمنــة مع تـزايـد عـدد املـنتـمني الـى احلـركـة الـتي
تـ ــؤلف يف ال ــوقـت احل ــاضـ ــر ثلـثـي ع ــدد ال ــدول الـتـي
انـ ـض ـمــت الـ ـ ــى االمم امل ــتحـ ـ ــدة أي ( )113دولـ ـ ــة مــن
اجمــالي الــدول االعضــاء يف املنـظمـة العــامليــة البـالغ
( )185عـضــواً .ويــذكــر البــاحث انـه منــذ قيــام احلــرب
الباردة يف الثمـانينيات حتى انهيار االحتاد السوفيتي
عام ( )1991حتول العالم من عالم ثنائي القطب الى
عالـم احادي الـقطب تـسيطـر عليـه الواليـات املتـحدة
االمــريـكيــة مــا اثــر عل ــى طبـيع ــة العالقــات ال ــدوليــة
الق ــائـم ــة عل ــى تعـ ــدد االفك ــار ،االم ــر ال ــذي ح ــد مـن
ق ــابلـيــة الــدول الـ( )184املـتـبقـيــة ،ومـن بـيـنهــا الــدول
دائمة العضوية يف مجلس االمن ،على املناورة بعد ان
شهـ ــدت الق ــرون الــثالث ــة والـنــصف امل ــاضـيـ ــة ظه ــور
العديد من القوى الكبـرى اال انها انتهت لهذا السبب
او ذاك لـتبقــى اميـركـا وبــريطــانيــا وروسيـا –االحتـاد
السـوفـيتي سـابقـ ًا –والـصني وفـرنسـا كقـوى عـظمـى،
مت االعتـراف بها مـنذ عـام  1945ولكن اطـراف ًا عـديدة
صارت تسعى الحياء عالم متعدد االقطاب ،ويف ضوء
هـ ــذه احلقـيق ــة ت ـس ــاءل الـب ــاحـث عـن م ــوقـع الهـن ــد
(احـدى الـدول املــرشحــة لنـيل العـضـويـة الــدائمـة يف
مجلــس االمـن) .ويف ايلــول مـن عــام  1954ويف اثـنــاء
حـديثه عـن الصني كقـوى عظمـى محتـملة يف العـالم
بعد الواليـات املتحدة االمريـكية واالحتاد الـسوفيتي،
قـ ــال جـ ــواهـ ــر الل نهـ ــرو :ان الهـنـ ــد سـت ـصـبـح القـ ــوة
العـظـم ــى ال ــرابع ــة يف ال ـسـي ــاق الـطـبـيعـي للـتـط ــور.

ال مـع هذا احلـديث قـال بعـد ذلك بيـومني :انه
وتـواص ً
لـم يق ـص ــد ت ـطـ ــور الهـنـ ــد (كق ــوة ع ـظـم ــى) بـ ــاملعـن ــى
االعتيـادي للقـوة العـسكـريـة (لـكننـا مع ذلك نـريـد ان
نـتـن ــاف ــس مع هـ ــذه الق ــوى مـن اجـل تع ــزي ــز ال ــسالم
ورف ــاهـي ــة الــشع ــوب) .ان فك ــرة الـتـن ــافــس بـني ال ــدول
صغيـرة كــانت ام كـبيـرة كـان البــد من ان تـصـبح فكـرة
ب ــاليــة .وكــان الب ــد من ان حتـل محلهــا فكــرة اجلهــود
املتضـافرة حلل مـشاكـل العالـم .وقبل اسبـوع من ذلك
كـان (نهـرو) قد قـال ايضـاً :ان املسـاحة الـواسعـة وعدد
الـسكـان ال يجعـالن من البلـد بلـد ًا عـظيمـاً ،مـا نـريـده
هو صـداقة الدول التي ال يحـاول فيها بلد مـا التسيد
على اآلخرين .واضـاف :ويف دورها على صعيـد قضايا
العـالم ،كانت الهند اكـثر وعي ًا ملسـؤولياتها والـتزاماتها
ازاء اجملـتـمع الــدولـي مـن أي سعـي لـتحقـيق املـنــزلــة
والقوة ازاء الدول االخرى .وكانـت هذه هي نظرة نهرو
الـنـمــوذجـيــة متــام ـ ًا حــول م ـسـتقـبل الهـن ــد ووضعهــا
ودورهـا يف تـسـييـر شـؤون العــالم ،فـالـى مــاذا آلت هـذه
النظرة بعد اكثر من خمسة عقود من الزمن؟
على مـدى اعوام سواء يف اثناء حـياة نهرو ام حياة من
خـلف ـ ــوه مــن رؤس ـ ــاء ال ـ ــوزراء لــم تـكــن ه ـن ـ ــاك جه ـ ــود
مـدروســة وواعيـة سـعيـ ًا لـتحقـيق هـذه الـرؤيـة وكــانت
الهند تتجـه على وفق معايـير ومبادئ اخـرى مختلفة
فلم تكن تبحـث عن أي دور بارز يف آسيـا وافريـقيا ،من
نـ ــاحـيـ ــة اخـ ــرى ك ـ ــان العـ ــديـ ــد مـن الـ ــدول االخـ ــرى،
وبـالتـأكيـد مجمـوعـة الـدول الغـربيـة ووسـائل االعالم
فـيه ــا يـتهـم ــون الهـن ــد ب ــان ل ــديه ــا طـم ــوح ــات وانه ــا
تتـصــرف علــى وفق هــذا االســاس لـقيــادة دول العــالم
الثـالـث يف آسيـا وافـريـقيـا وكـان مـن اسبــاب ذلك كـره
بعض الـدول االوربية –االمريكـية للـدور غير املـنحاز
الذي تـؤديه الهـند ،او بـسبب مـناصـرة الهنـد القضـايا
االفـريقـية –اآلسـيويـة او لكـون الهـند تـعكس وجـهات
نـظ ــر وطـم ــوح ــات الــشع ــوب اآلسـي ــوي ــة واالف ــريقـي ــة
كتقـريـر املـصيـر يف املنـاطـق املسـتعمــرة واملسـاواة ونبـذ
العـنصـريـة ومعـارضـة القـوة النـوويـة واسلحـة الـدمـار
ال ـش ــامل ،كل هــذا كــان طـبـيعـي ـ ًا وق ــد اطلقـت مجلــة
اإليكـونـوميـست عـام ( )1971علـى انـديـرا غـانـدي اسم
(امبـراطــورة آسيــا) الن الهنـد كــانت تقــريبـ ًا اول دولـة
آسيـويــة تتـمتع بـاالسـتقالل بـاالضـافـة الـى انهـا ادت
دور ًا شبه عـاملي يف هـذا االجتـاه .ويف التـسعـينيـات ويف
س ـيـ ـ ــاق ال ــنق ـ ـ ــاش العـ ـ ــاملــي الـ ـ ــذي دار حـ ـ ــول ادخـ ـ ــال
االصالح ـ ــات يف االمم املــتح ـ ــدة وجـ ـ ــدت اله ـن ـ ــد مــن

يدعمهـا صراحـة بصـورة غير رسـمية يف تـشرين االول
عــام  1992وهــو ف ــاليــروا وبـصــورة رسـميــة يف تـش ــرين
االول ع ــام  1994وه ــو (ب ــرانـ ــاب مخ ــرجــي) وكالهـم ــا
يـعمالن يف اجلمعـية الـعامـة لالمم املتحـدة ويدعـمان
مطلـبهمـا لـلحصـول علــى عضـويـة دائمـة يف مجلـس
امن االمم املـتحــدة وكــان ي ــدعم ه ــذا التــوجه ج ــزئي ـ ًا
عـ ــدة شخ ـصـيـ ــات بـ ــارزة مـن بـيــنهـ ــا امـني عـ ــام االمم
املتحدة ،فالهند من بني اربع دول بحاجة الى اعتراف
اجملـتمع الدولي لها بعضـوية دائمة يف مجلس االمن،
ام ــا الــنق ــاش حـ ــول اصالح االمم املــتحـ ــدة فال ي ــزال
ق ــائم ـ ًا ومـن غي ــر احملتـمل ان يفــضي ال ــى نتـيجــة يف
املـستقـبل املنظـور .ومن اجلـدير بـالذكـر انه يف نيـسان
ع ــام ( )1945ك ــان نـ ــاطق ــون ب ــاسـم الهـن ــد ي ــدعـم ــون
م ـط ــالـبه ــا ب ـصـ ــورة دبل ــوم ــاسـي ــة س ــري ــة يف م ــؤمت ــر
الكومنـويلث البريطاني للحصـول على العضوية ضد
ال ـصـني يف ضـ ــوء اسهـ ــام الهـنـ ــد الـكـبـيـ ــر يف اجملهـ ــود
احلربي يف اثنـاء احلرب العـاملية الثـانية وبعـد اسابيع
ويف اثن ــاء انعقــاد مــؤمتــر ســان فــرانــسيــسكــو العــداد
م ـس ــودة وثـيق ــة االمم املـتح ــدة ،اثـ ــارت بعــض ال ــدول
(كنـدا ،يـوغـسالفيـا ،واستـراليـا) علنـ ًا قـضيـة مطـالبـة
الهنــد بعضـويـة دائمـة لهـا يف اجمللـس لكن لـم يصـدر
شيء علني عن تلك املـطالب رمبا الن الـهند كانت وال
ت ــزال يف ط ــريقه ــا لكـي تـصـبح دول ــة م ـســتقل ــة ،ومـن
اجلـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر اي ـض ـ ـ ًا انه بـ ــدا يف وقـت مـبـكـ ــر يف
اخلـمسـينيـات ان وزارة اخلـارجيـة االمـريكيـة اقتـرحت
بصورة غـير رسميـة على السـفير الهنـدي فكرة احالل
الـهنــد محل الـصني /الـتي كــان نـظــام فــرمــوزا يحـتل
مك ــانه ــا ،والنه ت ــوقع ان تـط ــالـب جـمه ــوري ــة الـصـني
ال ــشعـبـيـ ــة بـ ــاملـقعـ ــد رفــض نهـ ــرو الفـكـ ــرة يف احلـ ــال،
ويـتحــدث الـبــاحـث عـن ع ــوامل عــديــدة ت ــؤهل الهـنــد
لتلك العـضويـة فيـقول :بغـض النظـر عن االعتـبارات
اجليوسياسية االعتيادية كاملوقع الستراتيجي واتساع
املساحـة وعدد السكـان واملوارد والقـوة العسكـرية (رابع
اكـبـ ــر جـي ــش يف العـ ــالــم) ادت الهـنـ ــد املـ ـسـتـقلـ ــة دور ًا
مـلحـ ــوظ ـ ـ ًا يف شـ ــؤون العـ ــالـم الـ ــدولـيـ ــة بخـ ــاصـ ــة يف
الـسـتيـنيـات وكـانـت من بـني العــدد القـليـل من الـدول
اآلسيـوية واالفريقية الـتي اسهمت يف حل العديد من
املشـاكل الـدوليـة مثل احلـرب الكـوريـة والعـدوان علـى
مصر اثر تـأميم القناة والكـونغو كما شـاركت يف تعزيز
وتشجـيع تقريـر املصيـر لدول العـالم الثـالث او الدول
املـسـتقلــة ح ــديث ـ ًا وشــاركـت يف اكثــر مـن ( )20عمـليــة
حلفظ الـسالم بـرعـايـة االمم املتحـدة وتعـزيــز اهميـة

دور االمم املـتحــدة (حتــى يف سنــوات احلــرب البــاردة)
وقــدمت مـقتــرحــات يف اروقــة االمم املـتحــدة مـن اجل
نـزع الـسالح مع التـأثيـر يف القـوى العـظمـى بخـاصـة
فـيـمــا يـتـعلق بــانـت ــاج االسلحــة الـنــوويــة .ويف الــوقـت
الـذي حتتل فـيه الهنـد مـركـز ًا صنـاعيـ ًا بـارز ًا بني دول
العــالـم الثــالـث ال تعــد علــى قــدم املـســاواة مع الــدول
الـصـنــاعـيــة ال ـسـبـع الكـب ــرى علــى الــصعـيــد الـتقـنـي
املتقـدم واالقـتصـادي الكـبيـر علـى الـرغـم من ان عـدد
الـعلمــاء فيهـا كـبيـر جـد ًا فــالهنـد تعـتمـد علـى الـدول
الصنـاعيـة البـارزة ملسـاعـدتهـا تقنيـ ًا مبـا فيهـا معـدات
دفـاعيـة عـاليـة التـقنيــة لكنهـا لـم تبخل مبـا امتـلكته
مـن تقـنـي ــة عل ــى دول الع ــالـم الـث ــالـث ،واذا م ــا ت ــوف ــر
لعلماء الهـند ولتكنـوقراطييهـا الوقت واملـوارد سيكون
بــوسعهـم خلق قـاعــدة صنــاعيـة وطـنيـة مـثل الـصني
النتاج املكائن الثقيلة واالجهزة املعقدة.
ومـن ــذ نهــايــة احل ــرب العــاملـيــة الـثــانـيــة كــان امـتالك
السالح الـنووي والعـضويـة الدائـمة يف مجـلس االمن
مـن مقومات وجود القوة العظـمى ودورها يف القضايا
الـدوليـة وعلى مـدى سنـوات لم يـسمح للهنـد امتالك
هذه االسلحة حتى أيـار عام  1974حيث كشفت الهند
عن قدراتها الـنووية التقـنية بتفجيـر نووي سلمي اال
ض يف
انهـا فـرضت علـى نفـسهـا حتفظـ ًا ذاتيـ ًا ولـم مت ِ
الـت ـسـلح ط ــوال ( )24ع ــام ـ ـ ًا ولكـنهـ ــا مع ب ــداي ــة ع ــام
( )1998ادركت اخملـاطـر الـتي تهــدد امنهــا من القـوى
النــوويــة الق ــائمــة الـتي ك ــانت قــد حــاص ــرت احمليـط
الــستــراتـيجـي للـهنــد فــأج ــرت خمـس جتــارب نــوويــة
اسـتعــداد ًا لـلتـسلـح الن ــووي الفعلـي واصبـحت الـهنــد
(وب ــاك ـسـت ــان اي ـضـ ـاً) ق ــوتـني ن ــوويـتــني اال ان الق ــوى
النــوويــة القــائمــة رفـضت الـقبــول بــالــوضع اجلــديــد
لـلهنـد وبـاكــستـان ،وكـانـت الهنـد عـضــو ًا غيــر دائم يف
مجلـس االمن لـست مــرات وهي قــوة اقليـميـة قــائمـة
بـسبب قـوة العـوامل اجليـو سيـاسيـة الـتي تتـمتع بهـا،
يـتهـم بعــض الكـت ــاب الغ ــربـيـني الهـن ــد مبـم ــارسـته ــا
الهـيمنـة علـى الـدول االخــرى يف شبه القـارة الهنـديـة
ووصفـوا الهـند بـانهـا تنتهـج مذهـب (مونـرو الهـندي)
او مذهـب نهرو او مـذهب انـديرا ويف احلقـيقة تـتفوق
الهـن ـ ــد عل ـ ــى بقـيـ ــة ال ـ ــدول القـ ــريـبـ ــة يف اجلـ ــوانـب
اجلي ــوسي ــاسي ــة ومع ذلك فــانهــا ال تقـبل بــأبع ــد من
حدود تعايش سلمي مع هذه الدول.

عن:مجلة شؤون دولية

جـاءت استقـالـة بـورتـر غـوس بعـد  18شهـر ًا من محـاولته
ادارة وكـ ــالـ ــة اخملـ ــابـ ــرات املـ ــركـ ــزيـ ــة و تـ ـسـمـيـ ــة اجلـنـ ــرال
ميخــائيل هـايــدن للحلــول محلـه لتجـعل من احلـقيقـة
الت ــاليــة شـيئــا قــد حــدث يف الــواقع قـبل عــام .ان وكــالــة
C.I.Aوكمـا كـانـت منـذ  50عـام ـاً ،لم يعـد لهــا من وجــود .فبعـد ان
كـانت املـؤسسـة االمـريكيـة الـرئـيسـة ،هـبطت الـوكـالـة االن الـى مجـرد
خليـط من ذراع عـمليــاتي و خـدمـة سـانـدة الــى مكـتب مـديــر االمن
القــومي ســريع الـنمـو ،بـرئـاسـة جــون نغـروبـونـتي .ان C.I.Aالـتي
كانت تقوم بـالتنسيق ،والـتوقيع على جـميع "املعلومات االسـتخبارية
املـنجزة"  -لـم تعد كـذلك .و ان مـدير C.I.Aالذي اعـتاد ان يـتراس
اجـتـمــاعــات رؤس ــاء العــديــد مـن املـنـظـمــات الـتـي ت ـشـكل "املــؤس ـســة
االمنية"  -لم يعد كذلك .و C.I.Aالـتي اعتادت ان يكون لها القول
الفـصل يف العـديـد مـن اوجه "املهـام" االسـتخبـاريــة  -لم تعــد هكـذا.
وكــان اخــر مــا غــاب هــو الــدور ال ــذي جعل مـن الــوكــال ــة ارفع جهــة
م ـســؤولــة عـن ايجــاز الــرئـيــس .االن يعــود ه ــذا العـمل الــى ال ـسـيــد
نغروبـونتي ،مبيـزانيته البـالغة  1مليـار دوالر و كادره الذي يـتكون من
 1500شخـص .و اخـر مـا اذل و دمـر C.I.Aبعــد عقــود من الـصـراع
الـبـي ــروق ــراطـي يف واشـنـطـن ق ــد ك ــان فق ــدان ال ــدعـم .رفـض الـبـيـت
االبيـض يف عهد بوش قـبول حتمل املسـؤولية لـ "فشلـني استخباريني
" كبيـرين" دفعا الغوجنرس إلى اعادة تنظـيم مؤسساتنا .كان الفشل
االول امللقـى على عـاتق الوكـالة هـو عدم قـدرتها علـى منع الهجـمات
املف ــاجـئ ــة يف  9./11يف احلقـيق ــة ،لق ــد ح ــذرت ( C.I.Aو اخ ــرون)
البـيت االبـيض مــرارا خالل االشهـر الـثمــانيـة االولــى من عـام 2001
مـن ان هجـومـا مـا كـان قـادمـا و مـن اين ،و لـكن ادارة بـوش لـم تفعل
شـيئـا .و السبـاب نفـسيـة قـوميـة عـامـة ،كـان فـشل البـيت االبـيض يف
الـتحــرك قــد مت الـتغــاضي عـنه و غفــرانـه من قـبل الـشعـب ،يف حني
متت محاسبة ( C.I.Aو اخرين) محـاسبة قاسيـة لفشلهم يف توقع
الـيوم و السـاعة .امـا الفشل الثـاني فقد كـان الزعـم " -بثقة عـالية" -
يف تقريـر استخباراتي وطني ارسل من قبل C.I.Aالى الكوجنرس
يف تـشرين األول  2002يفـيد بان الـعراق كان يحـرز تقدما نـشيطا يف
بـرامج اسلحة الـدمار الـشامل .و لكـن هذا االكتـشاف كـان بالنـتيجة
قــد سحـب من الـوكـالــة من قـبل الـبيـت االبيـض و البـنتـاغــون .لقـد
اعتقد محلـلو الوكـالة العـاملون عـلى املوضـوع بان صدام حـسني كان
ل ــديه شـيء م ــا ،و لكـنهـم علـم ــوا ان دلــيلهـم ك ــان واهـي ــا و مـبهـم ــا؛ و
العـديـد من رؤسـائهم كـانـوا علـى علم بـوجـود دليل معـاكـس و لكـنهم
طـمسوه .و كـان اجلميع ممن يف C.I.A -من جورج تنـت ،املدير يف
حينهـا ،و الى من هم ادنـى  -على عـلم من ان الوكـالة ليـس بامكـانها
ان تعلـم مفتشي االمم املتـحدة حول املكـان الذي ميكنهـم العثور فيه
علـى اي شيء خالل فتـرة دامت اشهـر .و كـانت C.I.Aتعـرف بـانهـا
لم تكن علـى علم بنـوع البرنـامج الذي كـان العراق ميتلـكه بحق ،كما
ان غـيـ ــاب ضغـط الـبـيـت االبـيـض رمبـ ــا يقـ ــود احملللـني ال ــى كـت ــاب ــة
تقييـمات استـخباريـة تعكس شكـوكهم( .من اجلـدير بـاملالحظـة بان
جلنـة االستخبـارات يف مجلـس الشيـوخ ،و بالـرغم مـن تقدمي الـوعد
بالقيام بذلك ،قد كانت مترددة بشكل الفت للنظر يف فحص مصدر
الـضغـط املــسلـط مـن اجل قــرع الـطـبــول للـتحــذيــر مـن املعلــومــات
االستـخبـاريـة عـن االسلحــة ،او كيـفيـة اسـتخــدامهـا مـن قبـل البـيت
االبـيض ).كـان ميكن للـرئـيس بـوش ان يقـبل املسـؤوليـة عن هـاذين
الفـشـلني .و كـان ميـكن ان يـتبـع مثـال الــرئيـس جـون كـينـدي ،الـذي
حتمل اللـوم عن محـاولـة C.I.Aالكـارثيـة لـوضع جيـش املتمـردين
علــى ال ـشــاطـئ يف كــوبــا عــام  1961.و بــدال مـن ذلـك ،اخفـت االدارة
وجـود حتـذيـرات قـبيل  9/11الطــول فتــرة ممكنــة و واصلت االصـرار
لعدة اشهر بعد حرب العراق علـى ان اسلحة صدام حسني املمنوعة
ما زالـت موجـودة ،كمـا قامـت مبنع اي عملـية حتـر رسمـية عـن دورها
يف املـبالغـة يف املعلـومات الـهزيلـة التي كـانت مـوجودة .ان القـاء اللوم
علــى C.I.Aعـن ح ــاالت الفــشل تـلك قــد قــادت الــى ارســال بــورتــر
غـوس الــى النغلي .كـان من اولـى مهـامه هـو وضع حـد ملـا كـان الـبيت
االبيض يعتقده نقصا يف الـوالء الى سياسة االدارة .ان تلك اخليانة
املفترضـة قد اتـخذت شكلني :تـسريب املعلـومات االسـتخباريـة لفترة
مــا قـبل ح ــرب العــراق الـتـي ت ــوقعـت حــدوث م ـش ــاكل مــا زال الـبـيـت
االبيض يحـاول التقليـل من شانهـا؛ والتقاريـر املتشـائمة مـن امليدان
التـي كانت على الضد من االعالنات الـوردية عن التقدم الصادرة من
البـنتاغـون .و على ايـة حال ،جـابهت الـسيد غـوس عقبـتان رئيـستان:
حـرون الوكـالة جتـاه الطلب مـنها بـاصالح امر مـا (جمع املعلـومات و
حتليلهـا) لم يـكن بحق مـكسـورا؛ و عـدم تـشجيع مـراتبهـا علـى لعب
دور املسـاند الـى مكتـب مديـر الوكـالة الـوطنـية للـمخابـرات .تاريخـيا
كان لدى C.I.Aزبـون واحد هو الرئيس .وعندما فقدت اولويتها يف
رفع الـتقارير الـى البيت االبيض ،كـانت الوكـالة قد اخـبرت بالـنتيجة
بـانها تـستطـيع من االن فصـاعدا ان تـتحدث الـى نفسهـا .باالضـافة
الـى ذلك ،علـى املـستـوى االنـسـاني احملـض ،من الـواضح بـان الـسيـد
غـوس قـد اثـار بـشكل خـاص كل من يف C.I.Aيف االجتـاه اخلـاطئ.
ان االسـتقــاالت اجلـمــاعـيــة قــد اسـتـنــزفـت الــوكــالــة مـن اخلـبــرات و
املواهـب ،الى ان اسـتنتج الـبيت االبيـض  -و السيـد نغروبـونتـي  -بان
الوقـت قد حـان لرحـيل السـيد غـوس ،ايضـا .ان املهـام التي يـواجهـها
املديـر الالحق لوكـالة C.I.Aستـكون تلك الـتي تركهـا السيـد غوس
غيـر مكـتملـة  -اعـادة جتـديـد كبـريـاء الـوكـالـة و حيـويتهـا رغم دورهـا
اله ــزيل و مكــانـتهــا الهــابـطــة؛ رفع مـعنــوي ــات محللـي االستـخبــارات
الذين يعلمـون بان صناع السـياسة سيقرؤون االن ورقـة مكتب السيد
نغـروبـونـتي؛ و اعــادة احيـاء قـابـليـة مـديـر الـعمـليــات للـوكـالــة علـى
جتـنيد اجلواسـيس ،التسلل الـى املنظمات املـعادية و القيـام بعمليات
ســريــة .و يف نفـس الــوقت ،سـيتــوجـب علــى رئيـس C.I.Aاملقـبل ان
يحمـي اجنحـة الـوكـالــة من غـزوات وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامــسفيلـد،
الـذي كـان يقــوم ببنـاء قـدرات الـبنتـاغـون علــى جتنيـد اجلـواسـيس و
القيـام بعـمليـات سـريـة ،و التـي كمـا يـرى ال تتـطلب نفـس النـوع من
الـتخ ــويل املـمـنــوح الن ـشـطــة C.I.A.رمبــا ان ال ـسـبـب وراء اخـتـيــار
الـبيـت االبيـض ملـيكــائيل هـايــدن ،اجلنــرال يف القـوة اجلـويـة و االن
يعمل كنائب الـى السيد نغروبونتي الذي كان رئـيسا للوكالة القومية
الـوطنيـة للمخـابرات ،هـو انهم يـاملون بـان رتبته سـتقويه يف سـاحة
املعارك مع اجليـش .و بطرق اخـرى ،على ايـة حال ،يبـدو ان اجلنرال
هو خـيار غـريب ،مكتـوب عليه ان يـواجه املشـاكل يف عملـية املـواجهة.
قــد تكـون مــشكلـته الـكبـرى هـي يف حقـيقــة انه قــد خلق و سـاعـد يف
اخفــاء البـرنــامج الــواسع لـ N.S.Aللـتنـصت الـذي كـان يــستهـدف
االمريكان ،و ما زال غير شرعي يف اعني الكثير .او ان اعضاء مجلس
الـشيـوخ سـيتجـاهلـون هـذا و سـيعتـرضـون بــدال من ذلك علـى نقص
خبرته يف ادارة وكـالة التجـسس الكالسيكـية  ،و هو النـوع الذي تنوي
C.I.Aان تكونه  -مرة اخرى .ان عمليـة جتنيد اجلواسيس لم تكن
علـى افضل مـا يكـون عن طـريق رئـيس تـنفيـذي كـان تـركيـزه منـصبـا
علـى االقتصـاد و االنتاجـية؛ ادارة العملـيات السـرية تـتطلب حصـافة
ب ـش ــري ــة بـ ــالغ ــة ال ــدقـ ــة لالبــتع ــاد عـن امل ـشـ ــاكل .ان ك ــانـت اخلـب ــرة
االسـتخبــاراتيـة و "االحـسـاس" مـن اهم املـؤهالت لـلبحـث عن املـديـر
القادم ،فان اجلنرال هايدن ال بد ان يكون يف نهاية القائمة .و مبا ان
اسمه قـد ارسل الــى مجلـس الـشيـوخ فــان الطــريق يبـدو بـشكل عـام
شاقـا؛ حتى ان بعـض اجلمهوريني قـد اعترضـوا على اعطـاء املنصب
ضــابـط ـ ًا عــسكــري ـاً ،او لهــذا الـضــابـط علــى وجه اخلـصــوص .ولـكن
شخـص ًا ما سيـستلم املنصـب ،و انه لن يفعل اي شيء حملاولـة "تغيير
الـوكالـة" ان كنـا نعني بهـذا جعلهـا كمـا كانـت عليه من قـبل  -الوكـالة
الــرئيـسيـة لـلمخـابـرات االمـريـكيــة .ميتـلك مكـتب مـديـر اخملـابـرات
الـوطنيـة االن هذا املـنصب .و رمبـا ان افضل مـا ميكن ملـدير C.I.A
ان يـامل به هـو اعـادة اجلـميع الــى العمل ،يف الـوقت الـذي يقـوم فيه
بت ــذكيــر الكــادر بــانـه من الـشــرف ان يــسقـط املــرء والــسيـف بيــده ،و
سيـتوجب علـى مديـر اخملابـرات الوطـنية يف املـرة القادمـة ان يتحمل
اللوم.

عن :نيويورك تاميز

