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مؤيد نعمة

الواقعيـــون يف إيران جاهـــــزون للكـــالم
لـقد أصبح الـتحدي النـووي اإليراني
مـوضـوع املـداوالت الـدوليـة ،حـيث
تـربـك اجلمهـوريــة اإلسالميـة إدارة
أمريكية أخرى ،وهي حتاول ببساطة
اعتبار النـظام اإليرانـي غري منسجم
مع التحـوالت وحتاول أيضـ ًا عزله إىل
أن حتني سـاعة إحالل البـديل .ولكن
من أهم التنـاقضات يف إيران احلديثة
أن حركـة اإلصالح قد مكـنت مسرية
احملافظني الرباغـماتية من الرغبة يف
إجــراء حــوار مــوسع مع الــواليــات
املتحـدة .ففي الوقت الـذي يبدو فيه
حتـدي إيران أكثـر حدة فإن تـوقعات
طهران ملالءمـة واشنطن لن تكن أكرب
أبداً.
ومن الطبيعي لدى الغرب أن ينظروا
حنـو احملافظـني اإليرانيـني بوصفهم
رجعيـني متحــدين يف اهلـدف وذوي
أيـديولوجية ارتـدادية .وحتى ضمن
أولـئك الـــذين يــدعــون إخالصـهم
للثورة اإلسالميـة يوجد العديد ممن
يعـتربون الـشعــارات ال ميكـنهــا حل
مشاكل إيران االقتصادية واألمنية.
إن رجــــال الــــديـن احملــــافــظـني
والرباغماتيني امللتفني حول الرئيس
القـوي األسبق هـامشي رافـسنجـاني
يـؤمنون بأنه علـى النظام أن خياطب
املطــالب االقـتصـاديـة واألمـور ذات

الـضغـط العــالي املـرتـبطـة بهـذه
الطلبـات واليت تتـطلب ليـس فقط
إصالحـات تـركـيبيـة بـل االهتمـام
بـالسيـاسة اخلـارجيـة اليت سـتنهي
عـزلـة إيـران عـن السـوق الـدوليـة
وإلجنــاز ذلك علـى إيـران أن تـشغل
دول اجلـوار حملـاولــة التــواصل مع
الواليـات املتحدة .وإن الرباغـماتيني
عكس اإلصالحيني علـيهم التحرك
بسـرعـة حنـو حتـسني العالقـة مع
املرجع األعلى آية اهلل علي خامنئي.
إن من املعـروف تـارخييـ ًا بـالنـسبـة
للـمحافـظني أنهم يـدينـون أمريـكا
بقوة ويصفونها بـ(الشيطان األكرب)،
ولـكــن تـغــيــري اخلـــــــارطـــــــة
اجليـوبولـيتيكـة يف الشـرق األوسط
واملشـروع الـكبري لـسلطـة الـواليـات
املـتحدة علـى حميط إيـران يقود إىل
وضع حرج حبق إيران إلعادة تقييم
للعالقــة املنـطقيـة واملعقـولـة مع
الواليات املتحدة.
ويـوضح الـسكــرتري القـوي جمللـس
األمـن الـــوطـين األعلـــى (حــسـن
روحـاني) وهـو قيـادي بـراغمـاتي
هــذه النقـطـة قــائالً :لقــد أصبح
األمـــريكــان جـــارًا لنــا مـن خالل
وجـودهم يف أفغـانـستـان والعـراق.
علـينا أن نكـون واقعيني فـالعالقات

يف تقرير جملموعة العمل االمريكية

هل يـنهي التقريـر الذي وضعته جمـموعة
العمل االمـريكية اجلدل الـكبري الذي حول
سوء معـاملة الـسجناء يف سجـن ابي غريب
ويف غريه من السجون؟ كل الدالئل تشري اىل
ان العكـس متامـاً هو مـا حيصل اآلن ،فـقد
فـتحت احلكـومة االمـريكيـة علـى نفسـها
جبهـة اخرى سـاخنـة مع صـدور تقـرير
جمـموعـة العمـل اليت عينهـا وزير الـدفاع
االمريكي دونـالد رامسفـيلد برئـاسة احد
اسالفه اىل هــذا املنـصب وهــو اجلمهـوري
جـيمـس شـليـسـنجـــر .وذلك يف الــرابع
والعـشريـن من آب حول ظـروف املعتقلني
من قبـل القوات العـسكريـة االمريكـية يف
افغـانـستـان والعـراق ويف قـاعـدة خـليج
غـــوانتــا نــامــو يف كــوبــا ،فقــد جــاءت
استنتـاجات جلنـة العمل املكلفـة من قبل
رئـيس الـبنتـاغـون رامـسفيلـد بتـفحص
ومـراجعة ظـروف اعتقـال سجنـاء القوات
االمــريكيـة يف العــراق وخبصـوص وزيـر
الـدفـاع ،لـكن تقـريـر الـلجنـة مل يـوص
بالعقوبـات حبق ضباط يف اعلى مـستويات
املسؤولية.
ومبـوجب تـأكيـدات رئيـس جلنـة العمل،
جيمس شليستمر ،وهو مجهوري وسبق ان
شغل منـصب وزيـر الـدفـاع قـبل ثالثني
عامـاً ،فإن املـعامـلة الـسيئـة اليت تلقـاها
املعتقلـون يف سجن ابي غـريب قـريبـاً من
بغـداد .تلقي بـاملسـؤوليـة املبـاشـرة علـى
عاتق الـكثريين بـدءاً من الضـباط وحـتى
آمر الكتيبة وباملسؤولية غري املباشرة على
رئـاسـة االركـان الـيت مل تتخـذ القـرارات
الضروريـة إلنهاء هذا الوضع ،كما ان هناك
مـسؤوليـة مؤسـساتيـة واخرى شخـصية،
تطال حتى السلم القيادي يف واشنطن ،كما
قال الوزير السابق يف اثناء مؤمتر صحفي.
وحول قـرارات رامسفيلد ،اشـار شليسنجر

سوف تعود يوم ًا ما).
وهناك اجتاه آخـر للرباغماتية يؤكد
علـى تـواصل هـذه اجملمـوعـة حنـو
القضية اخلـاصة باألسلحـة النووية،
ففي الـوقت الـذي نـرى فيه رجـال
الـدين الـرجعـيني يـريــدون سحب
إيــران من اتفــاقيـة نــزع األسلحـة
النـوويـة وأن تـنتج أسلحـة نـوويـة،
جنـد الـرباغمـاتـيني يـدركـون بـأن
سـرتاتيـجيــة كهــذه ســوف تــدمــر
العالقـات مع دول اخلليج وتـدفعهم
أكثر إىل أحضان الواليات املتحدة.
وإضـافـة إىل ذلك فـإن سيـاسـة مثل
هذه قد تـثري حصارات أخرى وعزل
إيــران عن مـشـاركـاتهــا التجـاريـة
القيمة.
وبـــد ًال عن الـتحــدي القـــوي يتـبع
الـرباغمــاتيـون الـنمــوذج الكـوري
الـشمـالـي يف لعب الـورقـة اخلـاصـة
بــاألسلحــة النـوويــة لكـسـب األمن
واالعتبارات االقتصادية من الوحدة
الدولية.
(حامد رضا آصفي) املتحدث الرمسي
يف وزارة اخلارجية اإليرانية يتحدث
عـن مــــوقف كهـــذا قـــائالً( :حنـن
جـاهزون للنقاش والـتفاوض ولكننا
نـريـد معـرفـة مـدى الفـائـدة اليت
حتصل عليهـا اجلمهوريـة اإلسالمية

مـن وراء ذلك) .هل لــدى واشنـطن
الــرغـبـــة يف ختفـيف حـصــارهــا
االقـتصـادي واحـرتام مصـاحل إيـران
األمـنيـة والقـانــونيــة يف منـطقـة
اخلليج ألن هـذا املـوقف رمبـا يـؤدي
إىل إثـارة أزمـات أخـرى يف الـشـرق
األوسـط.ومـن املخـــاوف اليت تـقلق
واشنـطن أن إيـران تـنشـد تصـديـر
ثورتها إىل داخل العراق .وإن العديد
من املتـشددين اإليـرانيني يعتربون
العـراق بـأكثـريته الـشيعيـة جمـا ًال
منــوذجيـ ًا للـدعـايـة لـرسـالـتهم
الـراديكالية .وحتـى يف هذه القضية
جند الرباغـماتيـني خيططـون لكبح
مـشاريع اجلـانب الثـيوقـراطي .وإن
فكـرة تصدير الثـورة قد أهملت من
قــبل أحــــد قــــادة احملــــافــظـني
الرباغمـاتيني هو (حممـد الرجياني)
مستشار خـامنئي املقرب جدًا حني
يقـول( :إن جتـربـة إيـران ال ميـكن
استنساخها ثانية داخل العراق).
وبــالـــرغم مـن معــارضــة إيــران
الشـديدة لتـدخل أمريكـا يف العراق
فهـي تعــرض احـتـمــال الـتعــاون
املشـرتك مع الواليات املـتحدة إلجناز
مشاريع مشرتكـة .وليس لدى إيران
أيــة رغبـة يف رؤيـة عـراق ضـعيف
حبكـومـة فــاشلـة مـثل حكـومـة

بقلم /راي تاكيه
ترمجة /عمران السعيدي
عن /هريالد تربيون
أفغـانسـتان ..ففـي نيسـان عام 2004
يــذهب رافـسـنجــاني بـعيــدًا حني
يـقول( :لـقد سـاعدنـا األمريـكان يف
أفغانستـان وحنن مستعـدون للتعاون
يف العـــــراق أيـــضــــــاً).إن ظهـــــور
الرباغمـاتيني يف إيـران جيعلهم أكـثر
إدراكـ ًا بــأن احلكـومـة األمـريـكيـة
احلالية وعالقاتها مع إيران قد تكبح
النمو االقتصـادي اإليراني من خالل
تراجع املستثمرين عن إرسال رؤوس
أمواهلم إىل بلد قد يكون ساحة حرب
جديدة .وبد ًال من املسـاومة املباشرة
مع الــــواليــــات املــتحــــدة يقــــوم
الـرباغمـــاتيــون سلــسلـــة من اآلراء
التكتيكية بهدف احلصول على بعض
الضمـانات املهـمة من واشنـطن بعدم
التدخل واالعتداء بني الطرفني.وإن
تـطــــورًا ملحـــوظــــ ًا يف العالقـــات
األمريكية اإليـرانية وحتركـ ًا إيراني ًا
حنو االقتصاد الدولي يعرض احتما ًال
أفـضل يف تغـيري سلـوك إيـران حـول
القـضـايـا ذات االعـتبــار املهـم مثل
اإلرهاب ومعـارضتهـا لعمليـة السالم
العربية اإلسرائيلية.

حكمت حمكمة فـيدرالية امريكـية يف قرار صدر مؤخـراً على اندري شاليفر،
استـاذ االقتصـاد ذائع الصيـت يف جامعـة هارفـارد وجونـاثان هـاي املستـشار
القـانـوني الـذي كـان يعمل كـذلك يف هـارفـارد يف ذلك الـوقـت ،حيث وجـدت
احملكمـة انهمـا تآمـرا يف التـسعينـيات لـسلب احلكـومة االمـريكيـة بالـنصب
واالحتيال عندما كانا يساعدان يف ادارة مشروع النفاق مبلغ  400مليون دوالر
امريـكي خمصصـة من قبل احلكـومة االمـريكيـة الصالح االقتصـاد الروسي،
اقيمت الـدعوى بقيمة  120مليون دوالر مـن قبل ادارة وزارة العدل االمريكية
عام  2000حيـث اتهمت جامعة هـارفارد باالضافـة اىل املسرت شاليفر وزوجته،
والسيـد هاي وصـديقته يف ذلك احلـني واليت اصبحت االن زوجـته ،واسقطت
التهم الحقا عن االمرأتني.
يـؤكد قـرار احلكم ،علـى كل حال ،اخلـطر الـذي اليسهل ادراكه بـالتعـاقد مع
مجـاعات صـغرية لديـها ارتبـاطات جيـدة للقيـام باعـمال تعـترب تقليـديا من
املسؤوليات اليت تقوم بها احلكومات يف السياسة اخلارجية واملساعدات الدولية،
السـيدان هـاي وشاليفر كـان من املفـرتض ان يقدمـا نصـائح غري متحـيزة يف
الوقت نفسه الذي كـانا يقومان فيه باستثمـارات شخصية مستغلني معرفتهم
ببـواطن االمور ،هذا املشـروع مت قبل قيام ادارة بوش بالـتعاقد مع جهات غري
حـكومية للـقيام بنشـاطات عسكـرية وبناء الـدولة يف العراق ،واالن بـطريقة
مماثـلة املـطلعني داخـل االدارة الذيـن قادوا االنـدفاع حنـو احلرب يف الـعراق
يـستفيـدون من االسـرتاتيجيـة الـسيـاسيـة اخلـارجيـة واسـرتاتيجيـة اال من
الداخلي اليت ايدوها.
اصبح معهد هارفـارد للتنمية الدولية وامللغى حالي ًا يف التسعينيات خالل سين
الـذروة يف عملـية االصـالح الروسـي ،اصبح املعهـد مسـؤو ًال عن ادارة مـشروع
الواليات املتحدة ملسـاعدة االصالح االقتصادي يف روسيا ،ومبـساعدة املتنفذين
يف ادارة كلنتون واملرتبطني جبامعة هارفارد.
منح املعهـد اسـتثنـاءات من تقـديم عـروض تنـافـسيـة بعـد تقـديم مربرات
مزعـومة باسم (اعتبـارات السياسة اخلـارجية) ومت اعطاؤهـم االفضلية على
بقيـة املتعهدين الـذين ميثل قسـم منهم منافـسني للمعهد ،وهلـذا الفرض فان
مـدراء هارفـا اصبـحوا القـابضني الـرئيسـني واملديـرين واملنفـذين لـربنامج
املساعدة .منـحت جمموعة هارفـارد فعليا التفويـض املطلق لتمكينهم من اداء
كل االدوار احلكوميـة واجلامعيـة والقيام بـنشاطـات جتاريـة ،ذهبت ادوارهم
املتعارضة اىل ماوراء االستـثمار يف السندات واالسهم ،شـركات النفط واالملنيوم
واالمالك والودائع املـشرتكة اليت ذكرت يف الـدعوى القضائيـة ،على الرغم من
ان اجملموعة كانت ظاهرياً ممثلة لربنامج املساعدة االمريكية ،فان السيد هاي
كـان قادراً علـى التـصديق عـلى بعـض قرارات اخلـصخصـة للدولـة الروسـية
مبـوجب التفـويض املمنـوح له من قبل االعضـاء الروس يف جممـوعة هـارفارد
والذين كان قسم منهم يعملون موظفني يف احلكومة الروسية.
حالة هارفارد تلقي االضواء على خطر ختلي الدولة عن مسؤولياتها ووظائفها
احليوية اىل القطـاع اخلاص من دون االعتماد على مصـادر مستقلة للمعلومات
ومن دون االشراف املنـاسب ،الن هدف املتعـاقدين هـو املغاالة يف كـسب االموال
الضخمة ،وليس حتقيق الـسياسات الصاحلة ،وهلـذا فان جدول اعماهلم اخلاص
يتعـارض مع املصـاحل العـامـة ،املتعـاقـدون اعتيـاديـاً لـيسـوا خــاضعني وهم
معرضون للمحـاسبة كما يف حـالة من يسـتخدمهم من املسـؤولني احلكوميني،
اعـرتف السيـد شاليفر مـثالً وعن طيب خـاطر انه قـام ببـعض االستثـمارات
الشخصية يف روسيا ،ولكن انكر يف احملكمة ان ميثل ذلك تضارب ًا مع املصاحل.
ومع هذا ،بعد مرور عقد كامل ،متنح احلكومة عقوداً جلهات خارجية لتنفيذ
اعمـال هي من مـسؤوليـة الدولـة وبدرجـة متسـارعة ،مـدفوعـة بالـتفضيل
االيديـولوجي الدارة بـوش حلريـة االسواق (ممـا يشكل تـناقضـاً ظاهـرياً) يف
الوقـت نفسـه الذي تـطالـب به بعض اجلهـات باملـزيد مـن خدمـات حكـومة
الواليات املـتحدة العسكـرية واملسـاعدات االجنبيـة وبناء االمم كـان العقد مع
جامعـة هارفارد ثورياً يف حينه وغري اعتـيادي ،ولكن ذلك يبهت باملقارنة مع
بعض العـقود اهلـائلـة وغري التـنافـسيـة اليت مـنحت يف العـراق ومت تربيـرها
كـضرورات لالمن القومي ،شـركات الدفاع املـرتبطة مع اعضـاء كبار يف احللقة
الداخلية القريبة من السلطة كانوا هم املستفيدين من بعض هذه املنح.
وجلعـل االمور اسوأ ،يقـوم املتعاقـدون من القطاع اخلـاص ليس فقط بـتنفيذ
السيـاسة ولكن يف بعـض االحيان يتخـذون قرارات حكـومية حـامسة تـؤيد او
تكبح من قبل بريوقراطيني لديهم ارتباطات مع املتعاقدين.
ويف الـكثري من احلاالت كما هي يف حـالة هارفارد من الـصعب اكتشاف من ميكن
ان يلقى اللـوم عليه او حـتى من هـو املسـؤول عن هذه االفعـال ،طاملـا تسـتمر
الواليـات املتحدة بـالتخلي عن مهـمات احلكومـة احلرجة اىل زمـر صغرية ،فان
مصاحل امريكا ومواقفها االخالقية سوف تتعرض العتبارات املصاحل اخلاصة.

ترمجة :احسان عبد اهلادي
عن :لوس اجنلس تاميز

البنتاغون متهـــم بفضيحــة السجنــــاء

اىل ان وزير الدفاع كـان قد اخذ يف اعتباره
 يف توجيـهاته -آراء القـضاة ،وانه كـان قد(الئم سياسته) (وان تصـرفه كان مثالياً).
وعـرب اعضـاء آخـرون يف جممـوعــة العمل
منهم وزير الدفاع السابق (هارولد براون)
وهـو دميقـراطـي والنــائبــة اجلمهـوريـة
السابقـة (تيلي فاولـر) واجلنرال املـتقاعد
(شـارل هـورنـر) عـن املعنـى ذاته ويـرى
شليسـنجر بأن البنتاغون مل يؤد واجبه يف
االشـراف واملـراقبـة ولكـن اخلطـأ ينـسب
للعـسكـريـني اكثــر منه لـوزيـر الـدفـاع
وحكومته ويـقول حمللون انه مل يبق على
استحقـاق انتخـابات الـرئاسـة االمريكـية
سوى شـهرين وهلـذا ال ميكن ان نتـوقع من
جممـوعة الـعمل املسـتقلة والـثنائـية (من
اجلمهوريني والدميقراطيني) واليت عينها
وزيـر الـدفـاع ان تـدعـو هـذا الـوزيـر اىل
االستقـالـةغـري ان التقـريـر الـذي اصـدره
هـؤالء املراقبـون قدم حتلـيالً لالحداث مل
يستثن قـادة البنتاغـون ،وبطريقة اوضح
اوجـزت فاولـر استنتـاجات هـذا التحقيق
بالقـول :لقد اكـتشفنـا سلسلـة من حاالت
الـضعف ابعـد ممـا مـوجـود يف اجملمـوعـة
املـسـؤولـة عن الـزنـزانـات داخل العـراق،
اكتـشفنـا وجود ضـعف اساسـي على كـافة
املـستـويـات القيـاديـة واجلنـود ميـدانيـاً
وحـتـــى داخل القـيــادة املــركــزيــة ويف
البنتاغون ،واشارت النائبة اىل ان جمموعة
العمـل مل تكتـشف ايـة سيـاسـة ضمـنيـة
تدعو اىل تـعذيب املعتقلـني واىل معاملتهم
بطـريقة ال انـسانيـة ،غري ان ضعف القادة
ساهم يف خلق اجواء اتـاحت ارتكاب اعمال
العـنف هذه ،لقـد تشكلـت جمموعـة العمل
هذه يف مطلع ايار املاضي بعد كشف النقاب
عن سوء املعـاملة والتعـذيب الشـديد الذي
تعرض له سجـناء ابي غريـب ،واستطاعت

اجملمـوعـة االحـاطـة بـاملـوضـوع وحتـديـد
الفـريق اللـيلي يف القـسم ( )1يف سجـن ابي
غريب وحتـديد املسؤولـني عن اعمال سوء
املعاملة والتعذيب اليت صـورها مرتكبوها
تصـويراً فوتوغـرافياً وعلى اشـرطة ايضاً،
وحـسـبمـا افــاد به شليـسنجـر فـإن هـذه
االفعـال ارتكبهـا جنـود احتيـاط تـابعني
للـكتـيبــة ( )800اخلــاصــة بــالـشــرطــة
العـسكريـة وهذه االفعـال ليس هلـا عالقة
بعـملـيـــات االسـتجـــواب والـبحـث عـن
املعلـومـات ،انهـا افعـال وحـشيـة وسـاديـة
جمانية ارتكبها ضباط صف وجنود بقصد
(التـسليـة) حـسبمـا قـال احـدهم ،ويـشري
التقـريــر اىل ان (اعمــال عنف فـظيعـة)
ارتكـبت يف اثناء عـملية االسـتجواب يف ابي
غريب ويف غريه.
ويـشـري التقـريـراىل تـوجـيه ( )300تهمـة
ختص اعمـال العنف والـتعذيـب اىل القوات
املسلـحة االمريكـية ارتكبت يف افغـانستان
والعــراق وغــوانتــانــامــو ومـن جممــوع
التحقيقات الـ ( )150اليت مت اجنازها اشارت
( )66منـها اىل ان هـذه التهم كـانت تـسنـدها
حقـائق .ويف ثلث هـذه احلاالت كـان االمر
يتعلق مبعتقلـني تعرضوا اىل سـوء املعاملة
يف اثنـاء استجـوابهم ،مــات مخسـة مـنهم
بـسبب ذلك ،وال تزال ( )23حالـة وفاة قيد
التحقيق.
ووجهـت جممــوعــة العـمل اتهــامهــا اىل
تعليـمات بـوش واوامره اخلـاصة بـرفضه
محـايـة اسـرى غـوانـتنـامـو بـإتفـاقيـات
جـنيف ،وتعليمـات رامسفيلـد اليت اجازت
تعرض السجـناء اىل تقنيـات يف االستجواب
حتظـرهـا االتفـاقـات الــدوليـة واللـوائح
العسكـرية االمريكيـة ،وعلى الرغم من ان
الوزيـر قد عـدل عن تلك التعـليمات اال ان
االوامــر واالوامــر املقــابلــة ســاهـمت يف

االعـتقــاد بــأن هـنــاك مـن شـجع علــى
اسـتخــدام هــذه الـتقـنيــات ،كمــا قــالت
جمموعة العمل.
واكدت جمـموعـة العمل عـدة مرات عـلى
(انتقـال) اسـالـيب معـاملـة الـسجنـاء من
افـغانستـان وغوانتـانامو اىل الـعراق ..فقد
اسـتخــدم املـسـتجــوبــون العــسكــريــون
واملـدنيـون االسـاليب نـفسهـا ضـد اعضـاء
يفـرتض انهم من الـقاعـدة او من ملـيشـيا
طالبان ،حـرمهم بوش من التـمتع حبماية
اتفاقيات جنيف ،وسجناء عراقيني يشتبه
يف اشرتاكـهم يف (التمـرد) لكنهـم من حيث
املبـدأ حيتمـون بهـذه االتفـاقيـات وشـارك
شليـسنجـر الـذي تـرأس الـتحقيقـات اليت
قامت بـها جلنـة من اخلرباء وجهت لـومها
حلكومة بوش ألنها مل حتسن تقدير نتائج
غــزو العــراق ،شـــارك جممــوعــة العـمل
قناعتهـا بأن هذا املشـروع كان اعداده غري
صـائب ومل يكن العـسكريـون االمريـكيون
ميتلكـون الوسـائل ملواجهـة الفوضـى اليت
دفعت احلــرب البـالد اليهـا ،وبـرأيه فـإن
اعمـال الـعنف الـيت ارتكـبت يف سجـن ابي
غـريب كــانت تعـزى جـزئيـاً اىل خـسـارة
اجليش للسيطرة ،واصطدامه (باملقاومة).
ومن جـانبهـا انتقـدت املـنظمـة الـدوليـة
للدفاع عن حقوق االنسان (هيومن راتيس
ووتش )HRWبشـدة االستنتاجات اليت
تـوصل اليـها تـقريـر اللجـنة الـيت يرأسـها
جـيمــس شليــسنجــر يف اليــوم االول من
صـدوره فالتقـرير حتـدث  -كما قـال (ريد
بـرودي) املستـشار اخلـاص يف املنظـمة عن
قصور يف االدارة يف حني كان عليه التحدث
عـن سيـاسـة الـتعـسف والـتجـاوز وسـوء
املعاملـة واضاف :يبـدو التقريـر انه اهتم
بتفـادي اقـامـة ايـة عالقـة بني مـوافقـة
وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسـفيلـد علـى

تقنيـات االستجواب الـيت تعرض املعتقلني
يف خالهلـا اىل التعذيب وبـني االمل واالهانة
يف العـــراق وافغــانــسـتــان ويف قــاعــدة
غــوانتـانـامـو يف كـوبـا ،امـا رانــدبريس،
مسـتشـار االمن القـومي جلـون كـريي فلم
يقـرأ التقريـر بالـطريقـة نفسهـا ،وبرأيه
فـإن هــذا التقـريـر يـشـري اىل ان التقـصري
الـذي ارتـكب يف ابي غــريب ويف غريه كـان
يعـزى اىل اعلـى مـستـويـات القيـادة .وقـد
يـستدعـى ضباط االستخـبارات العسـكرية
للشهـادة .يف حمكمـة عسكـرية ،خبـصوص
قـضيــة اجلنــود االمــريكـيني املـتهـمني
بتعـذيـب سجنــاء ابي غــريب ،واعـطـى
القـــاضي الــذي بــدأ جلـســة االسـتمــاع
الـتمـهيـديــة ألربعــة من سـبعــة جنـود
متهمـني ،يف مانهـايم يف املـانيـا ،للمحكـمة
تـأريخ السـابع عشـر من ايلـول ،لتـوجيه
االتهام اىل ضباط املخابرات العاملني يف ابي
غريب ،واال ،فـإن هذا القاضي  -الـكولونيل
جيمـس بول ،سـوف يستـدعيهم للـشهادة،
ومنحهم احلصانة للقيام بذلك وقدم دفاع
احـد اجلنـود وهـو (جـافـال دافيـز) هـذا
الـطلب ،ويـؤكـد اجلنــود املتهـمني بــأنهم
كـانـوا يـطيعـون اوامـر ضبـاط املخـابـرات
العسكرية.
وبـاملقـابـل طلب القــاضي بــول من دفـاع
اجلنــدي دافيــز ان يقــدم له دلـيالً علـى
تورط دونـالد رامـسفيلـد قبل استـدعاء
وزير الدفاع هذا اىل احملكمة.
ومما جـاء يف تقـرير جمـموعـة العمل :ان
االحـداث اليت وقعت بني تـشرين االول اىل
كانون االول عـام  2003يف سجن ابي غريب
كــانت اعمـاالً وحـشيـة وسـاديـة جمـانيـة
ونـعلم اآلن ان هــذه االعمـال وقعـت حتت
مسؤولية اعضاءمن الشرطة العسكرية.
واملخـابـرات العـسكـريـة ،ومل تـكشف هـذه

االعمال املـرتكبة واملرفـوضة حتى يف زمن
احلـرب ،عن تقنيـات جمازة اوشكت سلـوكاً
منحـرفاً ودلت علـى فشل القيـادة والنظام
العسكري ،وحنـن نعلم بأن بعـض التعذيب
وسوء املعـاملة املرتكبة يف سجن ابي غريب
والـيت مل يتـم تصـويـرهـا حـدث يف اثنـاء
جلـســات االستجـواب وان هــذه املعــاملـة
الـسـيئــة وقعـت يف سجـون اخــرى اثنـاء
االسـتجــواب ايـضـــاً.وان كثـرياً من ســوء
املعــاملــة اخلـطـري وقع يف امــاكن اخــرى
خمتلفـة ويف سياقـات خمتلفة ،وكـان شائعاً
علـى الـرغـم من انه مل يـشمل اال نـسبـة
ضـئيلـة مـن املعتـقلني ،وكـان خـطرياً يف
عدده وتـأثريه وان أي اجراء مل يكـن جييز
هذا النـوع من االفعال ومل يثبت شيء على
وجـود سيـاســة لسـوء املعـاملـة يـرزح هلـا
مـسؤولـون علـى مسـتوى عـال او سلـطات
عـسكريـة ،ومع ذلك فـإن سوء املعـاملة مل
يـأتِ فقط مـن افراد ال حيـرتمون القـواعد
املعروفـة ،وهنـاك مسـؤوليـة مؤسـساتـية
وشخصية على مستويات عليا..
ويف العـراق مل يكـن هنـاك فقـط عجـز يف
توقع حدوث التحرر الكبري بل وايضاً هناك
عجــز يف الـتكـيف الـســريع واملـالئم ازاء
التمرد الذي جاء بعد املعارك الكبرية.
وحنن نعتقد بان اجلنرال ريكاردو سانشيز
القـائد العـام للقوات االمـريكيـة يف العراق
كـان عليه املـباشـرة بعمل اكثـر نشـاطاً يف
تشرين الثاني ،عندما علم بأهمية املشاكل
يف ابي غـريب ونرى بـأن اجلنرال سـانشيز
واجلنــرال (ووجــد اكــوفـسـكي) مل يـكن
بـوسـعهمـا االشـراف بـشكل صحـيح علـى
االشخـــــاص املـكـلفــني بـــــاالعــتقـــــال
واالستجوابات.
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