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مب نبدأ؟  ..وما العمل يف
الشأن األمين؟
الدكتور :تيسري عبد اجلبار اآللوسي

إيــران هــدفـــ ًا للقـصف؟
بقلم أرنو دي بورشكريف

إذا كانت إدارة بـوش قد اسـتنتجت
إنهـا ال ميكن املخـاطرة بقيـام إيران
بـانتقـام ضـد عـراق ضعـيف حتت
االحتالل األمـريكـي ،فإن إسـرائيل
تنفض الغبار عـن خططها الطارئة
للتخلص من منشآت إيران النووية.
يف  24حــــزيــــران ســــأل بــــرنـت
سكوكـروفت مستشار األمن القومي
للـرئيس الـسابق جـورج بوش األب
سؤاالً مـبدئـياً (هل حنـن جادون يف
مسعانـا ملنع نشـر األسلحة الـنووية
اإليـرانيـة ،أو هل سنـراقب العـامل
ينحـدر إىل عامل من الفـوضى حيث
املــواد املـصـنفـــة لالسـتخــدام يف
األسـلحة الـنوويـة تتـواجد بـوفرة
كما تتـوفر أيضاً وقـدرات تدمريية
خارجة عن نطاق اخليال يف كل بلد
أو جممـوعـة لـديهـا ضغــائن ضـد
جمتمعاتها؟).
ال حـاجة إىل جهـد كبري من الـدهاء
ملؤسـسة األمن الـقومي اإلسـرائيلي
لـلتوصل إىل أن إسرائيل هي أول من
سوف تهـددها إيـران النوويـة .أحد
السيناريوهات الشائعة اآلن تتضمن
عمالً إسرائـيلياً  -أمـريكياً مـشرتكاً
بتـوجيه ضـربـة دقيقــة ملشـاريع
إيـران النـووية يف بـوشهـر ،ناتـانز
واراك .ولـكن إدارة بوش اسـتنتجت
أن هجوماً أمريكياً على إيران سوف
يطلق محلة إيرانية رئيسة إلشاعة
عـدم االستقرار يف العـراق .تتقاسم
الــدولتـان حـدوداً طـوهلـا ()1458
كـيلــومـرتاً ( 906ميـل) متتـــد من
تــركيــا إىل نهـايـة شـط العـرب يف
اخلليج ،كمـا تتمـتع إيران بـتأيـيد
أسـاس بـني شيعـة العـراق والـذين
يكونون أغلبية السكان.
فوض قرار جمللس النواب األمريكي
يف  6مـايس اإلدارة بـاستعمـال (كل
الطــرق املالئمـة) إلنهــاء تطـويـر
برنـامج التسليح الـنووي اإليراني.
ولـكن جملـس الـشيــوخ مل يصـوت

حتـى اآلن علـى هـذا القـرار .ولكن
هـذا ال يرتك أي جمـال للـشك بـأن -
إصـدار مثل هذا القـرار هو مبثـابة
إعطــاء الضــوء األخضــر لضـربـة
عسكـرية هـجومـية ضـد منـشآت
إيران النووية الثالث.
ردة الـفعل العـــامليــة ضــد هجــوم
أمريكـي على حكم رجـال الدين يف
إيران سـوف ينهي متـرد املعتـدلني
املـتـنـــامـي مـن دون أدنــــى شك.
املتنــافسـون املـسلمـون يف العـراق،
البـاكـستـان ،العـربيــة السعـوديـة،
الـبحرين (مقر األسـطول األمريكي
اخلامس) سـوف يرصـون صفوفهم
ضــد املصـاحل األمــريكيـة .حلفـاء
أمريكـا سوف يـنددون بـالعودة إىل
الــسيـاسـة األمـريـكيـة اخلـطـرة
األحـادية اجلـانب بعـد التحـركات
األخرية لعـودة الــرئيـس بـوش إىل
الدبلوماسية املتعددة الوجوه.
بينـما (هـجوم مـباغـت يف تشـرين
األول) بضـربـة جـويـة أمــريكيـة
لـتخـليـص العـــامل من الـتهــديــد
اإليــرانـي النــووي الــذي يلــوح يف
األفـق ،رمبا يساعد الرئيس بوش يف
االنتخابـات الرئاسيـة القادمة ،لكن
ردة الفعل للعـواقب غري املقـصودة
سـوف يزيـد من عدم االسـتقرار يف
أكثر مناطق العامل تفجراً ...الشرق
األوسط .ضربـة جوية أمـريكية يف
هذه املرحلة سوف تساوي االنقالب
الــذي وجهـته وكــالــة املخــابــرات
األمـريكيـة والـذي أطـاح بـالقـائـد
اإليرانـي االشرتاكي حمـمد مـصدق
عـام  1953والذي يقـول العديـد من
اإليـرانـيني أنه أفـضــى إىل الثـورة
اإليــرانيـة عـامـي  1979 - 1978اليت
أطــاحت بـاملـلكيــة وأجربت الـشـاه
الــراحل علـى اخلــروج إىل املنفـى،
ومسحت لـرجال الـدين املعـارضني
للتقـدم حبكم البالد .الرجال الذين
جعلوا جتاوزات الـسافاك (الـشرطة
السريـة يف عهد الشاه) تـبدو وكأنها

لعب أطفـال مقارنة بعشرات اآلالف
الـذين أعدمـوا من قبل املتـطرفني
املـتدينني وحراس الـثورة التابعني
هلم.توصل القادة اإلسرائيليون قبل
أعـوام إىل أن عبـد القـادر خـان ،أبـا
القنبلة الـنووية الباكـستانية وأكرب
مـوزع لألسـرار النـوويـة يف العـامل،
قد بـاع أسرار صـناعـة القنـبلة إىل
إيـران وال شيء سـوف يـنقض هـذه
القدرات غري ضربة جـوية مشابهة
ملـا قـامـت به املقــاتالت القـاذفـة
اإلسرائيلية يف عام  1981ضد مفاعل
متوز النـووي العراقي قـرب بغداد،
الــذي بين مبـسـاعـدة فـرنــسيـة
وحيتـوي علـى ( )27.5بـاونــد من
مادة اليورانيوم املنضب بدرجة 93
باملـئة .عـندمـا تأكـدت املخـابرات
اإلسرائـيلية من نية الـعراق بانتاج
األسلحــة يف (متــوز) ،قــرر رئيـس
الـوزراء منـاحيـم بينن بـأن العالج
الـــوحيــد هــو الـقيــام بـعمـليــة
عسكرية .االنتخابات يف ذلك الوقت
وكمـا هـو اليـوم كـان هـو االعتبـار
اآلخر .ختوف السيد بينن أن حزبه
سـوف خيسـر االنتخـابات القـادمة،
وأن حــزب العـمل املعــارض ســوف
يفــشل يف إجهــاض املـشــروع قـبل
إنتـاج العـراق لقـنبلـته النـوويـة
األوىل .كــان االعـتقــاد الـســائــد يف
حيـنه أن العــراق هــو علــى بعــد
سنتـني من إنتــاج سالحه النـووي
األول .وهلـذا كـان علـى إسـرائيل أن
تـضــرب املفـــاعل العــراقـي قـبل
الوصـول إىل املرحلة احلـرجة :قبل
تدفق الـوقود ألول مـرة يف املفاعل،
خــشـيــة مـن تعــرض الـنــاس يف
اجملتمعات احمليطة باملفاعل ملخاطر
اإلشعــاع .كــان اهلــدف يـبعــد 1100
كيلـومرت عن إسـرائيل ،استخـدمت
مناذج بـاحلجم الطبـيعي كجزء من
التدريبات على الغارة .أوجز رئيس
أركـان اجليش اإلسـرائيلي رافـائيل
اتيـان املشروع لصفوة طياري القوة

اجلـوية اإلسرائيليـة ،قائالً (البديل
هـو تــدمرينــا) ،اهلجــوم املفــاجئ
بــواسـطــة طــائــرات ف 15-وف16-
خبـرت متـوز يف  80ثـانيــة ،قبل أن
يــستـطيع رجـال الـدفـاع اجلـوي
العــــراقـيــــون الـبــــدء بــــأول
صليـة.بتحـضريات ممـاثلـة إلزالـة
قدرات إيران النـووية  -واليت تقدر
كذلك على بعـد سنتني من حتقيق
أهـدافهـا قــد مت التـدريـب عليهـا:
اعتـده حربيـة دقيقة مـوجهة عن
بعد ،تستعمل لتجنب الدفاع اجلوي
اإليـــراني الـكثـيف ،مبـــا ضمـنهــا
صواريـخ مت شراؤهـا من روسـيا يف
عقد تبلغ قيمته  800مليون دوالر.
بدأت روسيا ببناء مفاعل بوشهر يف
مايس  1995مـستخدمـة ( )150فنياً
يف املوقع ،يتـطلب العقد من الروس
استخـدام ( )3000مهنـدس وعـامل
إنشاءات روسي ،حلـد عام  ،1999كان
هنـالـك  300روسي مــستخــدم من
أصل الـ( )900العــامـلني يف املــوقع.
بعـد سنني طـوال من إنكـار قدرات
إيـران لصـناعـة القنـابل النـووية،
أخـذ الرئيس بوتـني مؤخراً جانب
رئيـس وكـالـة الـطـاقـة الـذريـة
الـدوليـة حممـد الـربادعي يف نقـده
القوي لنوايا إيـران السيئة ورفضها
لالسـتجــابــة لنـظــام الـتفـتيـش
الــدولـي .من املـفرتض أن الــسيــد
بـوتني قـد أدرك أن إيـران مـسلحـة
تسليحـاً نوويـاً وحمكومـة من قبل
متعـصبـني متـديـنني قـد تغـرى
لتحـويل مواد خـطرية للمتـمردين
اإلسالمـيـني يف الــشـيــشــان .بــدأ
مـشـروع مفـاعل بـوشهـر يف عهـد
الـشاه باالتفاق مع سيمنس األملانية
مـستخـدمني ( )2100أملـاني و 7آالف
عامل إيراني اجنزوا ( )85باملئة من
املــشــروع قـبل ثـــورة  .1979بعــد
الثـورة قـرر آيـات اهلل الـتخلـي عن
املـشـروع بــالكــامل لكــونه (ضـد
اإلسالم) قــبـل أن يغـــريوا رأيهــم

مؤيد نعمة

لصـاحل بنائه يف أوائل التـسعينيات.
خماوف قلقـة سادت صفـوف رجال
الديـن بعد إن راقـبوا بـرعب نـشر
نـصف مليــون جنـدي أمــريكي يف
اخللـيج واألســـابيـع اخلمـســـة من
القصف األمريكي املكثف الذي سبق
عملية عـاصفة الصحـراء ..وإنهيار
اجلـيش العـراقي .ثم راقبـوا إعادة
العـرض العسـكري األمـريكـي املثري
عــــام  2003ومـع إنهـيــــار آخــــر
للـعسكريـة العراقيـة.األوروبيون ال
يـزالـون يـعتقــدون أن العقـوبـات
السياسيـة واالقتصاديـة والتجارية
ســوف تقـنع يف آخـر األمـر إيـران
بـاإلذعان ،ولكن إدارة بـوش ال تزال
تتخـبط يف مـشكلـة مـؤملــة :كيف
تــدعي أن إيــران ليـس هلـا احلق يف
حيـازة األسلحـة النـوويـة عنـدمـا
متلك إسـرائيل لـيس فـقط أسلحـة
اسرتاتيجية وتكتيكية نووية ولكن
لديـها الـعديـد من املـئات مـن هذه
األسلحـة يف مـستـودعـاتهـا؟ كمـا أن
ضربة مسبقة إليران سوف يقوض
اإلدعــاء األخري لإلدارة األمــريكيـة
بـأنها ميـكن أن تكون وسـيطاً أمـيناً
بني إسـرائيل والفلـسطينـيني.بعد
كل الـدخـان األزرق واملـرايـا الـذي
مسي كـمعلـومـات اسـتخبــاراتيـة
مربرة للتدخل األمـريكي يف العراق
قبل مخـسـة عـشـر شهـراً مـضت.
جيـب أن تكــون أدلــة املخــابــرات
املركـزية األمـريكـية حـول قنـبلة
إيـران النـوويـة غري قـابلـة للجـدل
هـذه املرة وهـذا جيعـل األمر هـدفاً
صعـب املنــال ،بل يكــاد أن يكــون
مــسـتحـيالً.هلــذا فــإن إســرائـيل
استنتجـت أنها قد تكـون وحدها يف
هذا املضمـار ،إيران هدفـاً للقنابل؟
رمبـــا ،ولكـن لـيــس اآلن ،ولكـنهـم
تدربوا كثرياً.

ترمجة :إحسان عبد اهلادي
عن الواشنطن تاميز

الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان أولويات االحتاد األوروبي يف دول البلقان
تلقـى االحتـاد األوروبي العـديـد فـــإن ذلك ال يعـفيـه من كــسله
من املــؤشــرات علــى تـشجـيعه داخليـاً ،وكما قـال كريـس باتن
لـتعزيز وجـوده يف البلقان ،وعن املفوض األوروبـي املكلف بشؤون
سعي الـشعـب الصـربـي إيصـال العالقـات اخلارجـية فـإن أوروبا
ال يف عـام 1990
ال كـام ً
املرشح األوروبي بـوريس تاديك فـشلت فـش ً
إىل منـصب الـرئـاســة يف السـابع يف حتـديــد سيـاسـة مــشرتكـة
والعـشـريـن من حـزيـران ،قـال ملنـطقة الـبلقان ،وكـانت تـبعات
خـافـيري سـوالنـا املـمثل األعلـى هذا الـفشل ونتـائجه مأسـاوية،
لالحتــاد األوروبـي ،للــسيــاســة كمـا أضـاف ،مـشريًا إىل األحـداث
اخلــارجيــة واألمن املـشرتك :أن املأسـاوية يف فوكوفـار ،سراييفو،
الـشـعب قــد عرب بـوضــوح عن كــوســوفــو ..اخل مــشـريًا إىل أن
رغـبــته مبـــســتقــبل أوروبـي االحتـاد األوروبي مل يـرتكب كل
هــذه اجلــرائـم لكـنه يـتحـمل
لصربيا.
ويف قمة الناتو يف اسطنبول ،سلم مسـؤوليـة كـبرية عمـا حـدث..
الـناتـو رسيمـ ًا املنـاوبة لـالحتاد بـسـبب عـدم تـدخله يف الـوقت
األوروبي من أجل ضمان وجوده املناسب ،بـسعر االحتاد األوروبي
العـسكري يف البوسنـة قبل نهاية إىل تصحـيح أخطـائه من خالل
هـذا العـام ،وبهــذا الصـدد قـال العمل بـشكل فـاعل علـى عـودة
خــافـيري ســوالنــا (حنـن علــى السالم املـدني وبهذا الـصدد قال
استعـداد لتحمل مـسؤوليـاتنا) .باتن (إن شعـوب البلقان الغربية
وبــاخـتـيــاره املـمـثل اخلــاص شعوب أوروبية مثلنا ،وال ميكننا
لالحتــاد األوروبي يف مقـدونيـا ،أن نقف مكـتويف األيـدي إزاءها)-
وهو الدامناركي سوريت جيسن  -ويبـدو أن مستقـبل دول البلقان
بيرتسن ،لكي ميثل األمم املتحدة اليـوم اخـتبــار لقـدرة االحتـاد
يف كـوسـوفـو ،اعرتف كـويف أنـان األوروبــي الــــســيـــــاســيـــــة،
أيض ًا باجلهـود اليت بذلتها أوروبا فالسرتاتيجية األوروبية اخلاصة
للـمــســاهـمــة يف إرســاء أســس بـاألمـن واليت أعـدهـا خـافـيري
االستقـرار يف مـنطقــة البلقـان ،سـوالنـا وصــادق عليهـا اجملـلس
وعلــى الــرغـم من مـضــاعفــة األوروبي يف كــانــون األول عــام
االحتـاد األوروبـي من مبـادراته 2003،جعـلت مـن مكــافحـــة أعمــال

العنف واجلـرمية املـنظمـة على
حــدود االحتــاد أولــويــة أوىل،
ويؤكد قـادة وزعماء الدول الـ25
يف االحتــــاد األوروبــي علــــى أن
االحتـاد حيتـاج إىل دول مسـتقرة
يف اجلـوار إشـارة إىل قـضيـة دول
البلقان ويشريون إىل أن أي صراع
كبـري لن يهدد االستـقرار يف هذه
املنطقة بفضل اجلهود املتظافرة
واملشرتكة للـمجتمع الدولي ،وان
مصـداقية سـياستهم اخلـارجية
تعتمـد على تعـزيز جنـاحهم يف
هـــذه املنـطقــة وإلجنــاح هــذه
الـنتـائـج وإقنـاع دول الـبلقـان
بــاختــاذ طــريق اإلصالح ،فــإن
ألوروبــا سالحـ ًا مــاضيـ ًا وهـو
الـوعـود بـاإلنـضمـام إىل االحتـاد
األوروبـي ،وتـــرى املفــوضـيــة
األوروبيـة أن مسألة اإلنضمام إىل
االحتـاد األوروبي تبـدو كحـافزًا
علـــى الـتغـيـري يف الـــدول الـيت
دخلـت حـــديـثـــ ًا إىل االحتـــاد
األوروبي ،وتتبع كل من بـلغاريا
ورومـانيـا وهمـا جـزء من دول
البلقان الشـرقية احلركـة نفسها
منذ أن بدأت املفاوضات املتعلقة
بـانضمـامها إىل االحتـاد ،وتعتقد
املـفوضية األوروبـية أن األمر لن
خيـتلف مع ألبـانيـا ،والبـوسنـة
واهلرسك ،وكرواتيـا ،ومقدونيا،

صربيا ،ومونتنيعزر ،أي البلقان
الـشرقيـة ،فاحـتمال دخـوهلا إىل
االحتاد األوروبي سوف يسرع من
تـفعيل اإلصالحـات الضـروريـة
والـصعبـة يف الــوقت ذاته ،فـإن
إرادة دول جنوب شرق أوروبا أن
تــصــبح أعــضــــاء يف االحتــــاد
األوروبي  -كما وعـدهم االحتاد -
فـإن عـليهـا يف احلـقيقــة احرتام
معـايري كـوبنهـاغن الـيت تفرض
على كل بلد يـريد طرح ترشيح
إنــضمــامه لالحتـــاد ،أي احرتام
نصوص االتفاقيات ومنها مبادئ
احلـرية والـدميقراطـية واحرتام
حقــوق اإلنــســان واحلــريــات
األساسية ،واحرتام دولة القانون،
واملبـادئ اليت تـشرتك بهـا الدول
األعضاء ،وبالنسبة لدول البلقان
يـضيف االحتـاد شـروطـ ًا أخـرى
علـى معــايري كــوبنهـاتـن وهي
الـتعــاون مـع حمكـمــة اجلــزاء
الــــدولـيــــة فـيـمــــا يــتعـلق
بيـوغوسالفيا الـسابقة ،واحرتام
األقليـات ،ومتكني الالجـئني من
العــــودة إىل مكـــانهـم األصلـي،
وبتـأكيد الدعوة األوروبية لدول
الـبلقان ،فـإن االحتاد إمنـا حيثهم
على الـتغيري مع إبداء مساعدته،
هذا ويتخذ تدخل أوروبا يف دول
البلقـان أشكـا ًال خمتلفـة ،ترتاوح

مـن املشـاركة الـعسكـرية (فـقد
حل االحتــاد يف عــام  2003حمل
الناتو يف مقـدونيا قبل أن يفعل
الـشـيء نفـسـه عمــا قـــريب يف
البوسـنة) إىل الدعـم االقتصادي
مــــرورًا بــــالــتعــــاون األمـين
وقطاعـات الشـرطة وخبـاصة يف
مقـدونيا والـبوسنـة واهلرسك/
واملـساعدات اإلنسانية .وارتفعت
املـسـاعـدات اإلنـســانيـة إىل ()5
ملـيــارات يـــورو للفــــرتة بـني
عامي  ،2006 - 2000وبهذا الصدد
إشارت كـريستيا غاالش الناطقة
باسـم خافيري سـوالنا إىل أن دول
البلقــان هي املكـان الــذي خيترب
فــيه االحتــــاد ويــطــبق أدوات
حتــــركه اخلـــارجـي وتـرتجـم
سيــاســة االحتــاد األوروبي إزاء
هـذه الـدول واملـسمـاة مـسـألـة
االستقـرار واالرتبـاط بتــوقيع
اتفـــاقـيـــات حتـــدد األهـــداف
والـوســائل اليت تـسـاعـد علـى
بلـوغها ،ومثـة اتفاقـيات عدة مت
تــوقـيعهــا مع كـــرواتيـــا .اليت
اعـرتف اجمللــس األوروبـي بهـــا
رمسيـ ًا علـى أنهـا املـرشحـة مع
مـقدونـيا لـإلنضمـام إىل االحتاد
وذلك يف الـثـــامـن عــشـــر مـن
حــزيــران املــاضـي ،وال يــزال
املـوضوع ذاته قيـد املناقـشة مع

البانيا ،يف حني بدأت يف البوسنة
واهلـرسك وصربيا ومـونتنيغرو
دراســــات إلمكـــانـيــــة العـمل
والتحـرك حـول هـذا املـوضـوع
أيضاً.
ويف كل عــام تعـمل املفــوضيــة
األوروبيــة إىل تـقيـيم الـتقــدم
املـتحقق يف دول الـبلقــان علــى
وفق معــايري كــوبنهــاغن لـكي
تـصبح مــؤهلــة لإلنـضمـام إىل
االحتـاد األوروبي ،ويف تـقريـرها
األخري املـنشور يف آذار املاضي من
هـذا العـام أشـارت املفـوضيـة إىل
الرتاجع الكبـري يف جمال اإلصالح
اإلداري والقضـائي ،ويف مكـافحة
الفساد ،وأشار التـقرير كذلك إىل
الـرتاجع اخلـطـري الـــذي شـكله
تـفجـــــر أعــمــــــال العـــنف يف
(كوسـوفو) يف ايار املاضي ،وتشري
املفوضيـة إىل أن تنصيـب أنظمة
حكـوميـة دميقـراطيـة فعـالـة
متـامـ ًا يـظل أحـد الـتحـديـات
االســـاسيــة علـــى املنـطقــة أن
تواجهها.وينوي االحتاد رفع هذه
التحديات لكي يؤشر على رغبته
يف حل املشـاكل اليت تتـواىل على
االحتاد ،بنفسه.

ترمجة :زينب حممد
عن :لوموند

ستـظل الصفحـة اليت نعيـشها الـيوم تـراوح يف إطار انـتقالـي تركـته ظروف
انهيـار الطغيان والتخريب والدمـار ما مل نضع بديلنا املـستقر ونثبِّت خيارنا
الـوطين املـستقل ..وسـتظل تهـامجنـا طبـول الشـرعيـة املزعـومة وأبـواقها
مستغِلة منافذ االخرتاقـات املش ْـرَعة أمامهم .وما يهـمنا حنن العراقيني هو ما
حنن فيه وما نـبتغيه حلاضرنا ومستقبل أبنـائنا .ومن ث َّم ترتتب علينا اليوم
مـسؤوليـات هي إجابـة عن أسئلـة كثرية أوهلا حتـديد املهـام الرئـيسة وثـانيها
اختيار بأي من تلك املهام واملسؤوليات نبدأ ..وإذا كان من الواضح ما ينتظرنا
يف إطارَين هما األمين واالقتصادي ،فإ َّن السؤال املهم التالي هو بِـ َم نبدأ؟
إ َّن حلـقة األمين االقتصـادي ال ميكن حلها بقـرارات تنتمي إىل النيـات احلسنة
وإىل اسـتعجال حتقيق الـنتائج بعـد أ ْن طاولت متـاعب الزمن الـردئ اليت كان
وراءها نظام اجملرم الطاغية وما جرَّه على بالدنا وشعبنا .إذ سنعاود الدخول
سـريعا يف حلقات جـديدة من قرارات اسـتخدام مفردات القـوة [واحلزم] الذي
يُخـشى أ ْن يتحـول إىل طغيان غري مـسوَّغ بل غري مـربر إطالقاً ..فليـست القوة
املسلحة الالعنف هما الطريق املتفرِّد للحل األمين!
إذ املطلوب هـنا ليس التخلـي عن وجود أجهزة خمـتصة باملـساءلة وال الرتاخي
عن حسم األمـور واختاذ املنـاسب من املعـاجلات األمنيـة الضروريـة ولكن من
الضروري لـضبط وقع اخلطى واملسـار لتلك األجهزة وللحكومـة نفسها ،وجود
رقيـب يعرف اخلطوط احلمـراء يف املوضوع من جهـة ومينع اإلفراط والتحول
إىل طغيان آخر من جهة أخرى..
ولكن املعـاجلة اجلوهريـة هي تلك اليت ال تكتفي بـاحللول املؤقـتة والرتقيعات
اآلنـية املـستعجلـة ولكنـها تـلك اليت تنـظر إىل املـستقبـل البعيـد يف القضـية
األمنيـة .فمـن يضمـن وما الـذي يضـمن أمن العـراق وسالمته علـى املسـتوى
السرتاتيجي وليس التكتيكي؟
إ َّن النـظر إىل تـفاصـيل مشـكلتنـا األمنيـة ينبغـي أن يوضـح املدى احلـقيقي
للمشكلـة ...فمشكلتنـا حقا ليسـت كامنة يف وجـود اإلرهابيني الـذين حيتلون
شـوارعنـا وأسطح مـنازلـنا ولكـنها أيـضا [فـوق ذلك وأكثـر منه] مـوجودة يف
االخرتاقات اجلـدية اخلـطرية املوجـودة يف كل مفاصل وجـودنا اجلـديد ومن
خمتلف القوى اإلقليمية والدولية وبتنوعاتها ومصاحلها الكاثرة!!؟
لذا كـان عليـنا تـدقيـق أمورنـا واختيـار العالجـات اليت تتفق وإمـكانـياتـنا
احلقـيقية ومبـا يقطع الطـريق على تلـك القوى املختـبئة الـيوم من ممـارسة
دورهـا التخـرييب ..فحيثـما اسـتطعنـا وضع اخلطـط املتنـاسبـة مع اعرتافـنا
بـوجود تلك االخرتاقـات وتشخيصنـا هلا حتديـدا أقصد االخرتاقـات املوجودة
اآلن يف داخل أجهـزتنا [سـواء منها احلكـومية أم غـري احلكوميـة] بالـذات ،كنّا
بوضـع أفضل يف اخلطوة العالجيـة الالحقة اليت من املـؤكد ستتنـاول معاجلة
بعض االخرتاقات املؤجلة مؤقتا اليوم لظروف معروفة..
ومن املؤكد لدينا مـن القضايا والشؤون األمنـية تعقيدات ال تُـحَل بغري حكمة
وتـأ ِن ِ بعيدين ..فليست القضـية قضية مطاردة لصـوص وسوقة بل عصابات
جرميـة منظـمة وإرهـابيـني مدعـومني مـن جهات إقـليميـة دوليـة ووجود
سكـاني كبري دفعت به دول جوار معروفة ومعروف ما تبتغيه من وراء ذلك..
إذن حنن الـيوم بـشأن تـداخالت ينبـغي استقـراؤها ووضـع أولويـات دقيـقة
احلسابات بشأن فرز التكتيكي منها والسرتاتيجي..
وعلى سـبيل املثال تسـرح ومترح القدرات املـالية واإلغراءات املـادية يف ميدان
البطالـة واجلهل والتخلف ..فإذا شـرعنا يف تـشغيل األيدي العـاملة فإنـنا البد
سننجح يف تقليـص تلك املساحـة املرتوكة ميـدانا لتلك األنـشطة وهـي عملية
مـن الضروري حتـمّل تكالـيفها املـادية مقـابل ضمان مـستقبل نـشرتيه بتلك
التـكاليف ..فذلك الـذي نرحبه هو إنسـان الغد الذي ميكـنه دفع تلك التكاليف
ولـكننا خبالفه لن جنـد سوى غرقـى ال يستطيعـون ألنفسهم شيـئا غري الفرار
السليب املتواصل وبال أمل...
البـد من مبـاشرة مـشرتكـة املسـارات بني األمين املـستعجـل واألمين البعـيد
واألخري مــرتبط متـام االرتبـاط بـقضيـة حل املـشكـالت االقتصـاديـة وأوهلـا
وأخطـرها البطالـة ومنذ أشهر كـنّا قد أكدنـا على معاجلـة التشغيل يف شؤون
متـداخلة بـني أمور خدمـية عاجـلة وأمور تـشغيل األيدي العـاملة ولعله من
املستحـسن عدم الـنظر إىل مـا يفوت مـن فرص ومبـاشرة أيـة فرصـة ممكنة
سريعـا  ..هنـا اإلشارة إىل تـشغيل عـشرات األلـوف يف تنظـيف مدنـنا الـيت ما
عـادت حتتمل ومتـابعة مـشكالت الصـرف الصحـي وما تتـطلبه من مـشاريع
تشغِّل آالف أخـرى وهي ممكنـة بعقود سنـوية أو فـصلية حـاليا تـدفع األمور
خطوة خطوة إىل األمام...
وهنـاك علـى أيـة حــال كثري مـن املشـروعــات اليت تنـتظــر ولكن ألي قـائل
خبصوص الـطاقات والقـدرات فإنَّنـا ينبغي أ ْن نـشرك األصدقـاء واجلهات اليت
نرى من املمكن التعـامل معها ولو على املدى املتـوسط املقبل يف عمليات البناء
املنتظرة..
وأسئلتنا املقرتحـة اليوم أمنيـا :بيد مَن نضع أجهـزتنا األمنيـة وكيف ميكنها
العمل يف إطار إشكـاليات التنـسيق والدمج والتفـاعل يف اآلليات املتـنوعة ومع
مَن من الدول اإلقليمـية ميكن التعامل وكـيف وإىل أي مدى من العمل املشرتك
ومـا هي حمددات التعـامل والضمانـات من االخرتاقات؟ علـى القوى السـياسية
الوطنية وضع تلك املسائل يف حساباتها واإلجابة عنها عاجال...
ما القوانني املقرتحة على الصعـيد األمين وهل العمل بنظام الطوارئ ضرورة
وحتـم البد منه؟ قـد نكون أجـبنا يف مـوضع سابق عن ضـرورة اختاذ أي من
التدابري الالزمة يف اإلطار ولكننا نظل يف حالة من التأكيد على ضرورة وجود
الرقـيب الشعـيب الربملانـي على تلك املـساءلـة لكي ال تتحـول بنا إىل حـالة من
اإلفراط املـؤدي إىل ماال حتمد عقباه ..مبعنى ضـرورة مشاركة واسعة يف قراءة
القوانني املعنية وإقرارها وحتى كيفية أو آلية تنفيذها ومدياتها...
وبعـد هذه النقاط الـعامة ينبغـي إضافة مسـائل من منط خصوصـية الظرف
العراقي الراهن يف تقسيم األمـن الداخلي واخلارجي إذ لدينا تداخالت مركبة
كثرية يف األمر خباصة يف اخرتاق حدودنا يف أمـور وغايات ما عادت خافية من
جهة آثارها التخريبـية ومن ثم سيكون لتداخل املهـمات وتنسيقها بني قوات
مسلحـة حتمي احلدود وقـوات أمن داخلي بقول آخـر سيكون للقـوات املسلحة
العراقـية مهام تتعلق بشـؤون األمن الوطين يف الظرف الـراهن على الرغم من
توجهنا ملنع تـدخل القوات الوليدة يف الـشؤون الداخلية ولـكنها اليوم ضرورة
أو حاجة الزمة جملـابهة مشكالت فـرضتها طبيـعة املرحلة مـؤقتا ومبحددات
وإشـراف احلكـومة املـدنيـة نفسـها ولـيس الـعسكـر بيـد مطلقـة لوجـودهم
املـؤسـســاتي بل حملــددات الظـرف وتفـاصـيل آليــة العمل مـن أجل مهمـات
مشخصة..
ويـبقى هـاجس املـتابعـة والرقـابة وحتـديد اآللـيات حيـثما دفـعنا بـالقوات
املسلحـة إىل أية مهـمة أمنيـة تتطلبـها الوقـائع اليوميـة القائمـة ..وهي مهمة
إشرافيـة مباشرة من احلـكومة املدنيـة ..وهو ما يعين ضرورة نـشر متعلقات
األنشطة األمـنية باملقـدار الذي تسمح به آلـيات العمل من شفـافية ملنع جعل
تلك األجهزة من التجاوز على حقوق العراقي بعد اليوم..
كمـا ينبغي يف اإلطار منع أية اعـتقاالت كيفية بعيـدة عن القضاء وملدد جتعل
من املعتقل خمتـفيا أو مفقـودا جملرد تهمـة يتعرض هلـا أو قرار تتخـذه جهة
أمنيـة إذ احلديـث عن ضوابـط عمل تلك األجهـزة جيب أن يكـون يف إطار من
محايـة حقـوق العـراقي اإلنـسانـية كـاملـة ..وأال نفسح مـرة أخرى فـرصة
للتجاوز على احلقوق ألية ذريعة كانت...
وباجلملـة فإ َّن امللف األمين يظل أولوية ولكن ليس من جهة آليات عمل أجهزة
مطلقة اليد بال رقيب وال حسيب أو علـى الطريقة اليت كانت جتري يف إخفاء
العراقي يف غيـاهب ال خيرج منهـا ومع ذلك فنحن نتحـمل سويا أعـباء مسرية
لضبط أمن عـراقنا اجلـديد متكـاتفني وعلى وفق تـوافقات جـدية مسـؤولة
واألمن ليس مهمة شرطي يف الشارع بل هو مسؤولية تقوم على وعي حضاري
أكيد ينتمي الحرتام القوانني وفرضها حيثما كان ذلك الزما وصحيحا..
وسيكـون من مسـؤوليـة املدرسـة واجلريـدة واإلذاعة واألحـزاب واملنظـمات
توعية وإنارة وإنـهاء زمن التخلف واألمية طبعا هـنا ليست األجبدية ويُفرتض
مبـنظمـات اجملتمع املـدني التقـدم مبشـروع وطين بـاخلصـوص ...فمحـاربة
اجلـرمية واللصوصية وضبـط املرور يف الشارع وغريها مـن األمثلة التفصيلية
ليست مهمة شرطة وحدها ولن تكون كذلك يوما فهال بدأنا بذلك سويا؟

