العدد ( )266االحد()5كانون االول 2004
NO (266)Sun. (5) December

مواقف

5

POSITIONS

طبق االصل

عنان وحماباة االقارب
بقلم :وليم سفاير

مؤيد نعمة

مـــــن هنـــــب آثـــــــــــــار ـالـعـــــــــــــراق؟
بقلم بول سوليفان
اول ي ـ ــوم قـ ـ ــابلــت فــيه ب ـ ــوك ـ ــدان ـ ــوس،
حيـنمــا كــان يـتح ــدث عن جتــربـته يف
العـراق يف نـادي اكـسـبلـورر يف مــدينـة
م ــانهــاتـن ،كــان اجملـتـمع فـيه ــا يعـكف
على الـبحوث املـيدانـية املـتقدمـة ،كان
يقـ ــول لـلح ـضـ ــور ان علـ ــى الـنـ ــاس ان
يـضعــوا اراءهـم حــول احلــرب جــانـبــا
الن اسـتـ ــرجـ ــاع االثـ ــار هـ ــو امـ ــر فـ ــوق
الــسيــاســة"النه ــا مي ــراثنــا احلـضــاري
املشترك"
الكـولـنيل مــاثيـو بـوكـدونـاس ،والـذي
عـمل حمل ــامي ادعــاء واالحـتي ــاطي يف
قـوات املـارينـز والـذي كـان يف الـواجب
مـن ــذ  12ايل ــول ع ــام  2001وق ــد ارسل
هـو واربعـة عـشـر اخــرين الـى املـتحف
الع ـ ــراقــي يف بغ ـ ــداد بع ـ ــد ان تع ـ ــرض
للـنهـب يف نـي ـس ــان يف الع ــام امل ــاضـي،
عـمل هـنــاك ملــدة سـت ــة اشهــر وابـتكــر
اساليبا العـادة اآلالف التحف الفنية
القـدميـة املـسـروقـة.وكــان اللقــاء معه
هنا يف مطعم يوناني يف منهاتن.
ق ــال ،وهكــذا سـمعـن ــا بحــالــة الـنهـب
التـي تعرض لهـا املتحف ،كنـا الوكـالة
العـامليـةالـوحيـدة هنـاك اضـافـة الـىعـمـلهـ ــا يف مـكـ ــافحـ ــة االرهـ ــاب .كـنـت
افك ــر ،ان مهـم ــة تلـك القــوة ،املـنفــذة
للقـانـون ،هـو ان تــوقف مـن عمـليـات
الـنهـب ،يـب ــدو االم ــر غ ــريـب ــا االن ،ان
تق ــوم ق ــوة وهـي مف ــوض ــة ب ــام ــر اخ ــر
مخـتـلف مت ــام ــا لــتك ــون قـ ــادرة عل ــى
تغـييــر ســرعـتهــا وحتــاول مـنع ســرقــة
الـتحـف الفـنـيـ ــة الق ــدميـ ــة.لق ــد ب ــدا
االمر اكثر غرابة يف حينه.
لـقد رفض عـدد من اجلنـراالت الذين
هـم اعلى رتبة منه ،طلـب بوكدانوس،
ان ذهـب ال ــى اجلـن ــرال ج ــان رون ــورت،
وهـو رئيـس عـمليـات االوامـر املـركـزيـة
االميــركيـة ،كـان يقـول "لــو لم امـتلك
تلك اخللفيـة ،او لو لـم اشعر مبعـاناة
الفــريق ذلك ،ملـا ذهـبت الــى اجلنـرال
رون ـ ـ ــورت ،بعـ ـ ــد مـ ـ ــرات عـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن
الـالءات ،نـع ــم رمبـ ـ ـ ــا ل ــم اك ــن الفـعـل
ذلك.
عنــدمــا وصل الــى بغــداد وبعــد مــرور
اسبـوع علـى عملـيات الـنهب ،ادرك انه
مـن ال ـضـ ــروري ان يك ــون ل ـطــيفـ ــا مع
امل ـ ــس ـ ـ ــؤولــني يف امل ـتـحـف ،م ـثـل دونــي
جورج وهو مـدير جلنـة البحث والذي
قــدر عــدد القــطع املفقــودة نح ــو مئــة
وســبعــني الف قــطعـ ــة (والـ ــواقـع انهـ ــا
كــانت ثالثـة عـشـر الـف قطعـة) ونـوال

يجــول ج ــواسيـس أم ــريكــا يف
بــريـ ـةٍ من املــراي ــا من صـنعـهم
هــم .واملــت ـ ـ ــابـع ـ ـ ــون آلث ـ ـ ــارهــم
اصالح ـي ـ ــون يف الـكـ ـ ــونغ ـ ــرس
وس ــيـ ـ ـ ــاس ــيـ ـ ـ ــون عـ ـ ـ ــراق ــيـ ـ ـ ــون
م ــرف ــوض ــون ورئـيــس ج ــدي ــد
صــارم ل ــديه تفــويـض رئــاسـي
إلعـادة الـ( )CIAإلـى الـصف
وإال..
وتـلــك مـه ــم ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــد تــك ـ ـ ـ ــون
مـسـتحـيلــة بــالنــسبــة لبــورتــر
غــوس ،ال ــذي ينــوي ان يـجعل
الـ( )CIAم ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ــة ع ــن
سلـ ــسل ـ ــة اخف ـ ــاق ـ ــاته ـ ــا الـتـي
الميـكـن انـكـ ــارهـ ــا ،وصـ ــادقـ ــة
ال ــوالء لـبـيـت ب ــوش األبـيـض.
ويحتاج غـوس ،مدير الـوكالة،
إلـى غـلطــة ـ خطـة حـرة .وهـو
يـض ــرب افعــى خـبـيـث ــة بعـصــا
قصيرة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

املــت ـ ــولــي م ـ ــدي ـ ــرة امل ـتـحف ،وج ـ ــاب ـ ــر
الــتك ــريـتــي ويعــمل رئـي ـس ــا يف هـيـئ ــة
الـدولـة للـمقتـنيـات االثـريـة وهــو من
نفس مـدينـة صـدام .كـان يقـول لهم "
لـ ـ ـســت هــن ـ ـ ــا م ــن اجل ال ـتـحق ــيق يف
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ــم احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،او مـ ـ ــن اجــل
اديـولوجـيات سـياسـية ،انـني بصـراحة
اف ـ ـضـل ان ال نـ ـتـحـ ـ ـ ــدث ع ــن ذلــك اال
بـحـ ـ ـ ـ ــدود مـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــراه ضـ ـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ـ ــا يف
الـتحقـيقــات ،ول ـسـت مهـتـمــا بـصالت
أي شـخ ـ ــص مـع صـ ـ ـ ـ ــدام حـ ـ ـ ـسـ ــني أو
نظامه.
ان اكـبـ ــر حتـ ــد ه ـ ــو مح ـ ــاول معـ ــرفـ ــة
م ـ ــال ـ ــذي ق ـ ــد فق ـ ــد وتــنفــي ـ ــذ خــط ـ ــة
السـتـ ــرجـ ــاعه ،كـ ــان الفـ ــريق يـنـ ــام يف
املــتحـف نف ـ ــسه ،حلــم ـ ــايــته وك ـ ــذلـك
لالحـاطــة بعمل بـوكـدانـوس املـنتـظم،
لق ــد ادرك ف ــريـقه معـنـ ــى فك ــرة ع ــدم
املـســاءلــة ،فال اسـئلــة تـطــرح علــى أي
شخـص يعيـد ايـة حتفـة اثـريـة "انـني
لـن ادعـي انـنـي كـنـت متـثــاال ملــاركــوس
اورولـي ــوس (امـب ــراط ــور روم ــانـي ك ــان
يـعمل علـى ان تكــون الصــور املنحـوتـة
لـه ق ـ ـ ــاس ــي ـ ـ ــة املـالمـح حـ ـت ــي ي ـ ـ ــوح ــي
بقسوته كحاكم).
وخالل بـضعــة ايــام ادرك الفــريق اول
جناح لهم ،كـانت متثاال لنبـوخذ نصر
وزهـريـة امللك االشـوري تعـود الـى عـام
 858قــبل املــيالد ،والـثـ ــور الـبـ ــرونـ ــزي
السومري وكلها يف حالة جيدة.
وعمل بوكدانوس بعض الترتيبات مع
الــرجل الــذي اعــاد تـلك القـطع وكــان
عازف كمان والذي قـال بانه كان يريد
حــمـ ـ ــاي ــتهـ ـ ــا ،وع ــملــت لـه مق ـ ـ ــابلـ ـ ــة
تلفـزيــونيــة ،عنـدهـا بــدات املقتـنيـات
بالتوافد.
وكــان اعـظم جنــاح قــد حــدث يف شهــر
حزيـران عند استـرجاع زهريـة الوركاء
املق ــدس ــة ويع ــود ت ــاريخه ــا ال ــى 3200
قـبل امليالد ،والـتي تعـتبـر احــدى اهم
املـقـ ـتـ ـن ــيـ ـ ـ ــات االثـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة يف الـعـ ـ ـ ــال ــم
لتصوريها احلياة االنسانية.
ويف احـ ـ ــدى املـ ـ ــرات اقــتـ ـ ــرب رجل مــن
جـ ــون دوركـني احـ ــد اعــض ـ ــاء الف ـ ــريق
والــذي كــان يــراس وحــدات االنقــاذ يف
ش ــرط ــة نـي ــويـ ــورك واظهـ ــر له ص ــورة
تضم قطعا عديدة لعشرات الزهريات
والفخــاريــات وكــان يــريــد خمــسمــائــة
دوالر ليـعيــدهــا.وكــان من الــواضح ان
ذلك ال ــرجل اليعــرف قـيمــة م ــاعنــده
(النه لـوكـان يـعلم )قـيمــة ذلك الــشي

س ـي ـ ـس ــتخـ ـ ــدمـ ـ ــون اس ــتعـ ـ ــارة
حـي ــوانـيـ ــة مخـتـلفـ ــة :يقــطع
غـوس رؤوس الـدجـاج لـيخيف
القــردة األكـث ــر صعــوب ــة علــى
ال ــوص ــول إلـيهـم .وب ــاعـتـب ــاره
ش ــبح ـ ـ ـاً ( )Spookس ـ ـ ــابق ـ ـ ـاً
وعـ ـضـ ـ ــواً س ـ ـ ــابق ـ ـ ـاً يف ال ـب ـيــت
األب ـيـ ــض ،فقـ ـ ــد أرغــم غـ ـ ــوس
اثنـني من املـســؤولـني الل ــذين
أدارا الـع ـمـلــي ـ ـ ــات ال ـ ــس ـ ـ ــري ـ ـ ــة
لل ــوك ــال ــة عل ــى املغ ــادرة ،وه ــو
ميـتلـك ستــراتيـجيــة واضحــة
للخــروج ب ــالنــسبــة لآلخ ــرين
الذين يتحدونه أو يثلمونه.
واملـ ـ ــس ـ ـ ـ ــؤوالن امل ـ ــط ـ ـ ـ ــرودان أو
املـعج ـب ـ ــان به ـ ــا يف ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
يكافحان يف املـقابل بقيامهما
ب ــأفــضل مـ ــا ميكـنهـم ــا فـعله:
إيـص ــال قـصـتهـم ــا (وم ــذك ــرة
غوس العملياتـية األولى) إلى
الـصحــاف ــة ،من دون بــصمــات

ملـا صـوره مـع بقيــة االشيـاء وملــا طلب
ذلك الــسعــر ،ولكـن يف الي ــوم الت ــالي
وصـل ثـالثـ ـ ـ ــة رجـ ـ ـ ــال اخـ ـ ـ ــري ــن وه ــم
يحملـون الزهـرية يف صنـدوق واعادوه
دون ان يطلبوا بنسا واحدا.
ومع اسـتـمـ ــراريـ ــة الــتحــيقـ ــات اقـتــنع
ب ــوك ــدان ــوس ان ال ــذيـن ق ــام ــوا بـنهـب
االثـريـات قـد حـصلـوا علـى املـسـاعـدة
من قـبل مــوظـفي املـتحف نفــسه".انه
المـر غيـر مقنع ان اليكـون العمـل قد
مت من الداخل "
م ــاذا ق ــال ارث ــر ك ــون ــان ــدول؟عـن ــدم ــا
ته ــزم ــون امل ـسـتحـيل ،الشـيء يـبق ــى،
مهــم ـ ــا ح ـ ــدث ،ل ـيـك ـ ــون الـ ـ ــواقع ه ـ ــو
احلقيقة.
انه يـ ـ ـس ـتــنـ ـ ــد بـ ـ ــذلـك ال ـ ـ ــى القـ ــطع
املسـروقـة من القـاعـات العـامـة ،كـانت
تلـك افـ ــضل االن ـ ــواع ،فـعل ـ ــى س ـب ــيل
املـثـ ــال ،هـنـ ــاك ســبع
وعـ ـشـ ــريـن قـ ــرمـيـ ــدة
س ـ ـ ــوم ـ ـ ــري ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان ــت
مـوضـوعـة علـى اعلـى
اجلـ ــدار ،وقـ ــد سـ ــرق
اهـم تــسع ق ــرمـي ــدات
مــنهـ ــا" ،ان الـ ـسـ ــارق
ع ــادة يـتـن ــاول م ــاه ــو
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ــن
اليــد"اقــول(الاعـتقـ ــد
ان ج ـم ـيـع ال ـ ــس ـ ـ ــراق
كـانـوا مـن احملتـرفني،
ف ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وض ــعـ ـ ـ ـ ــت
الـ ــزهـ ــريـ ــات املـ ــزيفـ ــة
املـوجـودة علـى جـميع
الــرفــوف يف حق ــائب،
بـيـنـمـ ــا تـ ــركـت ق ــطع
الـتع ــاوي ــذ وال ـش ــارات
من دومن ان يـلمـسهــا
احـ ـ ـ ــد عـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرف
العلوي)
وب ــرغــم ذلك لــم يخـت ــر ب ــوك ــدان ــوس
الـتــركـيــز عـن مـن كــان امل ـســؤول عـمــا
ح ــدث يف املـتـحف"الـن ــاس ال ـطـيـب ــون
يقــومــون احـيــانــا بــاشـيــاء سـيـئــة مـن
اجل جــمل ــة اسـب ــاب ع ــديـ ــدة ،ولق ــد
رضـي عمــا قيـل له عن تـاريـخ كل تلك
السـرقـات ،رغـم ان املتحف كـان مغلقـا
منذ ثالثة عشر عاما.
(اذا كـان القــوم هنـا يقـولــون انهم قـد
شاهـدوا تلك االثار اخر مـرة يف تسعة
ايـلول ،يكـون عنـدي احتمـاالن ،اما ان
اص ـ ـ ــدقهــم او الاص ـ ـ ــدقهــم ،فـ ـ ــاذا لــم

اصـدقهم مـالـذي بـامكـانـي ان اعمله؟
يجـب علـيـن ــا ان من ـضـي ال ــى االم ــام،
وانــا الاق ــول انهـم كــان ــوا يقــولــون لـي
احلق ــيق ـ ـ ــة ،او انهــم ل ــم يقـ ـ ــولـ ـ ــوهـ ـ ــا
لــي.وعــنـ ـ ــدمـ ـ ــا سـ ـ ــال ــته اذا كـ ـ ــان مــن
الــصعـب علـيه ان ــذاك ان يـت ــرك ع ــدم
التـصديق ،قـال ان الغاء وتـأجيل عدم
التـصيق كمـا قـال كـولـرج ،سـاقـول لك
ان مـ ـ ـ ـ ــالـغ ـ ـيـ ــنـ ـ ـ ـ ــاه كـ ـ ـ ـ ــان"ال ـ ـتـق ـ ـي ـ ـيـ ــم
االخالقي"فلن تؤدي هذه التحقيقات
اال ال ـ ــى احلــص ـ ــول عل ـ ــى تقـيـيـم ـ ــات
اخالقية.

وحـت ــى تـ ــاريخ اسـتعـ ــادة ثالث ع ـش ــرة
قطعة من من مجموعة اربعني قطعة
هن اكثـرهـن اهميـة.ومـن بني االشيـاء
التي التزال مـفقودة ،قطعة اثرية من
العـاج السـد يهــاجم ولـدا نــوبيـاوثـورا
بـرونزيـا واالالف االختام االسطـوانية
احلجـريـة احملفـورة والـتي تكـشف عن
صـور تفصـيليـة حـينمــا يتم تـدويـرهـا
على الطني.
وبـ ــرغـم ذلـك فقـ ــد مت ارجـ ــاع ت ــسعـ ــة
وت ــسعـني ب ــاملـئ ــة مـن املـفق ــودات عـب ــر
عمليـات هجومية وعـن طريق برنامج
العفو.
وبعــد مضـي ستـة اشهـر ســرح اعضـاء
الفـريـق وانتهـت فتـرات الـواجـب لهم،
ام ــا ب ــوك دان ــوس فق ــد بقـي م ـش ــرف ــا
علـ ــى تلـك الق ـضـي ــة ،يـ ـس ــافـ ــر يف كل
مك ــان ويق ــابل الــوك ــاالت القــانــونـيــة،
وعاد الى اميركا يف اب.
كــان يقــول" لقـد تـوزعـت التحـقيقـات
االن علــى عــدة دول ،بــريـطــانيــا تقــوم
بـعمل جيـد ،بـينمـا دول مثل سـويسـرا
وفـ ـ ــرن ـ ــسـ ـ ــا واالمـ ـ ــارات (التــبـ ـ ــدي اي
اهتـمام) امـا يف الواليـات املتحـدة فان
تــركيـزنـا يف احلــدود علـى االرهـابـيني
واالسلحــة ،وان الــة الفحـص تلـتقـط
االسلحة وليس قطع الفخار املرمر.

بفـضل مـا قـامـت به (كلـوديــا روزيت) املــراسلــة املقـدامـة الـتي
تكـتب يف صحيـفة (نـيويـورك صن) فـإن العـالم اآلن يـعرف ان
بعـض املعلــومــات الـتي قــدمهــا األمـني العــالـم لألمم املـتحــدة
(كويف أنـان) حول تـورط ابنهُ مع شـركة تفـتيش سـويسـرية يف
مق ــابل الغــذاء الـت ــابع لألمم
قلـب فـضـيحــة بــرنــامج الـنفـط ـ
املتحدة لم تكن معلومات صحيحة.
ففـي حفل غـداء يف مـطعـم الـ( )21يف نيـويـورك هـذا الـصيف
ـسل ــة الـتـي
ـسل ـ ـ
الـتقـي بـي ـ(ك ــويف ـان ــان) م ــت ــشك ــي ـاً ـب ــأدب ان ـال ـ ـ
ق ـدّمتهـا حـول ســوء إدارة األمم املتحـدة كـانـت غيــر منـصفـة.
وعـنــدمــا ســألـته حــول أجــور االسـت ـشــارة املــدفــوعــة إلــى ابـنه
أث ــرت يف مـنـح عقـ ــد األمم
ـوج ــو) الـتــي يُحـتــمل ان ت ــك ــون ـ
ـ(ك ـ ـ
املتحـدة إلـى شـركـة (كــوتكنــا) للتفـتيـش قــال األمني العـام ان
ـيف ــة الــصـ ــانـ ــداي
اوردته ــا يف األصـل صحـ ـ
ـ
ـام ــات (الـتــي
االته ـ ـ
ـ
تلغــراف اللنــدنيـة) قــد مت "التحقـيق فيهــا بصـورة تـامــة" من
قبل األمم املتحدة وأنه ليس هناك "من صحةٍ لها".
غير انه اصـر اخيراً على مـا جرى بيننـا هو (محادثـة خاصة)
(علـى الرغـم من أنه لم يـطلب أو يعطـر تقييـد بعدم تـسجيل
وقائع ذلك) ولكن نكرانه يف توافق مع بيان (كويف) العلني يف
ج ــاء فــيه "ال هـ ــو وال أن ــا ذو
ـعق ــد ـال ــذي ـ
ـاب ــريل ـح ــول مــنح ال ـ
(ك ــوتكـنــا) والحـظ هـنــا اسـتخــدام
عالقــة مبـنـح العقــود إلــى ـ
عقود " يف صـيغة اجلـمع حيث انه وراء عقـد زهيـد كان هـناك
عق ـدٌ مغ ـرٍ كـثيــراً والحـظ أيـض ـاً اشــارته إلــى ان ابـنه يـشــاركه
النكران.
والقـصــة الـتـي روتهــا األمم املـتحــدة ـان ــذاك مفــادهــا ان ابـنه
تق ــوم األمم املـتح ــدة
(ك ــوتك ــن ــا) قــبل ان ـ
ـرك ــة ـ
ـتق ــال مـن ـش ـ ـ
اس ـ
بـاسنــاد العمل الــذي ازداد بسـرعـة إلــى الشـرطــة الســويسـريـة
االنه ــاء ـامل ــؤقـت ي ــب ــدو حتـ ــايالً مـن
ـ
وعل ــى ـال ــرغـم مـن أن ـه ــذا
ـ
النظـرات األولـى إال ان غيـاب دفع مبـالغ إلـى ابن (كـويف) كـان
أساس الـزعم الـذي استنـدت إليه األمم املتحـدة من أنه لـيس
هناك من صراع مصالح أو محاباة لألقارب.
ويف األسبـوع املــاضي اجنلـت احلقيقـة ان مكـتب املــدعي العـام
األم ــريكـي يف نـيــويــورك يف تـنــافــس مع الـتحقـيق (امل ـسـتقل)
ـ
ال ــت ــابع لألمم املـتحــدة الــذي ـي ــرأسه (بــول ـف ــولكــر) الــذي يف
الوقـت نفسه يقـوم باعـاقة عـمل احملققني يف مجلـس الشـيوخ
ـاع ــدة مـن هـي ــئ ــة مـحلفـني كـب ــي ــرة مـن مكـتـب
ـف ــانه ـل ــديه مـ ــس ـ ـ
املدعي العام يف مقاطعة (مانهاتن).
واعتقـد ان مذكـرة احضـار ارغمت (كـوجو) عـلى تـوكيل مـحامٍ
س ــبق صـحفــي
وج ـ ــاء أول ـ
ـراسل ـ ــة (روزيــت) ـ
تـعق ـبــت ـأث ـ ــره ـامل ـ ـ ـ ـ
ـوج ــو) تـ ــسلـم
(ك ـ ـ
احمل ــامـي ان ـ
ـان).وق ــد ـأك ــد ـ
ـ
ـ(ص ـ
ـيف ــة ال ـ
لــصحـ ـ
مـدفوعـات مبلغ ( )2.500دوالر شهـرياً وملـدة أربع سـنوات بـعد
انهــاء العالقـة بـصــورة افتــراضيــة مع (كـوتـكنــا) ولغـايــة شهـر
شبـاط من هـذا العـام عنـدمــا كسـر العـراقيـون قُـمقُم املـؤامـرة
بني صدام وفرنسا وروسيا.
وعـندمـا متت مـواجهته بـزيف النكـران السـابق لألمم املـتحدة
ـتح ــدة املــتحـ ــدة
الع ـ ــام لألمم املـ ـ
ـق ــال ال ــن ـ ــاطق ـب ــاسـم األمــني ـ
مـناشـداً "ليـس هنـاك من شيء ال شـرعي هنـا" وانكـم ترون ان
ما دفع إلـى ابن (أنان) كـان جزءاً من "عقـد متغير االسـتثمار
بدون تـنافـس" .وبالـتالـي ماذا عـسى ان يـكون ال شـرعيـاً حول
تـسلـم مبـالغ لقـاء عـدم املـشـاركـة يف شـركـة تفـتيـش تنـافـسيـة
ـان ــة كي ال يــدخل علـيهــا
ـكن ــا) ضمـ ـ
وهــو مــا اتخــذت مـنه (كــوت ـ
احمل ــرج بخـصــوص
غــريـب مـن اخلــارج.وقــال م ـســاعــد (أنــان) ـ
املــدفــوعــات "ظـننــا يف املــاضـي أنهــا تــوقـفت وقــد الـتف لـســانه
تق ــول ان مــسـ ــؤولـي األمم
ـب ــاكـت ــئ ــاب حـني ـم ـرّ ـب ــالع ــب ــارة الـتـي ـ
املـتحدة الـذين منحـوا (كوتـوكنـا) العقـد لم تكـن لديهـم فكرة
ان (كوجـو انان) عمل مع الـشركة الـسويسـرية" غيـر انه حاول
ان ينفذ عبر قول "وقد تواصل اعتقادنا بذلك".
ويف نفـس الـوقـت هنـاك مـسـؤولـون يف أمـانــة األمم املتحـدة ال
ـسل ــة من الـنكــران املـتكــرر لـ(بـينــون
يــزالــون يــدافعــون عـن سل ـ
سيفـان) املسـاعـد األمني لـ(كـويف أنـان) ملـدة طـويلـة الـذي عني
املسؤول عما اصبح يعرف اكبر عملية اختالس يف التاريخ.
وكيف ال وهنـاك ( )20بليـون دوالر مختلـسة مـنها ()125.000
دوالر البن الـرئيـس (أي األمني العــام) لفعله ال شيء وهـو مـا
يعـتبر تـستراً علـى صفقة كـبرى وصيـدا سمينـا .ان هذا يجب
ان يؤدي إلى مساءلة األبن هكذا.
ـاع ــة الـنقـط مـثل عـ ــائل ــة
ـاط ــاته مع ـع ــوائل ص ــن ـ ـ
ـم ــا هـي ارت ــب ـ ـ
ميــاني؟ هل كـذب علــى ابيه بـخصــوص أربع سنـوات اجــور من
ـس ــاءلــته؟ هـل أعلـم
(ك ــويف) ـف ــشل يف ـم ـ ـ
(ك ــوتـك ــن ـ ــا) أو هل ان ـ
ـ
(كــوجــو) (سـيفــان) حــول األجــور أو انه عـلم بــايـصــاالت نفـط
مغرية اعطاها صدام لـ(سيفان)؟
وفـي ــم ــا يخــص ـج ــانــب األب :هل ـه ــو ســيفـتـح اآلن "حتقـيـقه
الشامل املستفيض".
امام الكـونغرس بـخصوص عـالقة ابنه بـ(كـوتكنـا)؟ هل هو لم
يكن لديه علم باالجور التي "ال تشكل شيئاً غير مشروع" كما
قال مـساعـدوه فقط يـوم الثالثاء املـاضي؟ وهل هو مـنذ ذلك
احلني سـأل ابنه املـدلل إن كـان مبقـدور األمني العـام االلتـزام
ببيانه "الالعالقة مع" الذي صدر يف نيسان حول (كوتكنا).
وهـذا يـؤشـر نهـايـة بـدايـة الفـضيحـة .ولن تبـدأ النهـايـة حتـى
يــستـقيل (كـويف أنــان) حتـى وان كـان بــريئ ـاً بصـورة شخـصيـة
فـيكون بـذلك بعـد سلسلـة من املسـرحيـات املضـحكة واإلعـاقة
بصـورة مـطلقـة قــد جلب العـار واخلـزي علـى األمـانـة العـامـة
لألمم املتحدة.

ترجمة مفيد وحيد الصايف

بـــــــــريـــــــــة املـــــــــرايـــــــــا
غـــــــــوس يف
ِّ
ميـك ــن الـ ـتـع ـ ـ ــرف عـلـ ـيـه ـ ـ ــا يف
أمــاكـن الـت ـس ــرب .وميكـنهـمــا،
وهمــا اللــذان تعـلمــا يف سحـر
الـدعـايـة اخلـادعــة لألغـراض
الق ــوميــة ،ان يكـيفــا الـتقـنيــة
لألهداف الشخصية.
والـرغبـة يف الـشهـرة ويف أجـور
الـنـ ــسج تــتقـ ــد اآلن حـتـ ــى يف
عــالم الـظل .وقــد اصـبح هــذا
جليــا عنـدمــا استـقبل املـؤلف
االفـضل بيعـاً واجلـاسـوس مع
ذلك مـيكـائـيل شيـويــر تعـيني
غوس بإعالن استقالته من الـ
CIAوأح ــال االسـتـفه ــام ــات
"إلى وكيل دعايته) ،كما ذكرت
الـ ــبـ ـ ـ ـ ــوسـ ــت مـ ــن دون ذرة مـ ــن
الـ ــسخـ ــريـ ــة ،أو الـ ــدهـ ـشـ ــة أو
التنافر.
ان اخملادعـة هي طـريقة حـياة
بـالنـسبـة للجـواسـيس ،الـذين
يـعتمـد استمـرارهـم يف البقـاء

على الكذب بطالقة .واخلطر
الـثـ ــابـت هـ ــو انهـم سـيـبـ ــدأون
ب ـ ــالـكـ ـ ــذب عل ـ ــى األص ـ ــدق ـ ــاء
والــرؤســاء إضــاف ــة للخـصــوم،
وعل ـ ـ ــى أنف ـ ــسه ــم يف نهـ ـ ــايـ ـ ــة
األمر ،وان متنح قوة أو سلطة
يـع ـنــي ان ت ـت ـنــب ـ ـ ــأ ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــاءة
استعمالهـا :وتالعبات الوكالة
بــالــسيــاســة الع ــراقيــة أحــدث
حالة يف هذا املوضوع.
ويحـقق ال ـ ـس ـي ـن ـ ــات ـ ــور ج ـ ــون
مـ ــاكــيف اصـ ــابـ ــة بـ ــوصـفه الـ
( )CIAبـ ـ ـ ــأنـهـ ـ ـ ــا (مـخـ ـتـلـ ـ ـ ــة
وظيـفي ـاً) و(وكــالــة مـحتــالــة)
ويـ ـ ـ ــردد غـ ـ ـ ــوس صـ ـ ـ ــدى ذلــك
احلكـم يف مــذك ــرته بق ــوله ان
عمل الـوكـالـة "ليـس الـتمـاثل
أو دعـم أو منــاصــرة املعــارضــة
لإلدارة أو سياساتها".
وقد قـال شيوشـر الذي اصبح
ثــرثــاراً فجــأة ان الــوكــالــة قــد

ترجمة :كاطع احللفي
عن :نيويورك تاميز

ك ــانت سـعي ــدة بتــركه يعــارض
اإلدارة ،ولـو ان ذلك ،كمـا قال،
لم يكن قصده.
غيـر أن غـوس يخـطيء بـشكل
سيئ يف قوله ان الوكالة يجب
(ان تـدعـم اإلدارة وسيـاسـاتهـا
يف عـملـنــا) .ويـنـبغـي علـيه ان
يـلـغ ــي تـلــك الـع ــبـ ـ ـ ــارة غ ــيـ ـ ـ ــر
احلكـيمة وغير العملية ويركز
بـ ـ ــدالً مــن ه ـ ـ ــذا علـ ـ ــى وعـ ـ ــده
"بــت ـ ـ ــرك احلق ـ ـ ــائق ت ــتحـ ـ ــدث
ل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــانـع
السياسة".
طـيب ،اجل ،لكـن أية حـقائق؟
أي صـنع سياسة؟ وبـأية درجة
مــن ال ـص ـ ــوت؟ فع ـن ـ ــدم ـ ــا أراد
الـكلـنـتـيـنـيــون احلقــائق الـتـي
جتــادل ض ــد الثــأر العــسكــري
مـن تفجيـر القـاعـدة للبـاخـرة
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـثــل ت ـلـ ــك
(احلق ـ ـ ــائق) قـ ـ ــد ق ــيل ــت لهــم

ص ـ ــراخـ ـ ـاً مــن قــبل ج ـم ـ ــاع ـ ــة
االسـتخـب ــارات .وعـن ــدم ــا ق ــرر
الرئيس بـوش ان احمد جلبي
العــراق غيــر منـاسـب سيـاسـاً،
فــان الــوكــالــة جـمعـت حقــائق
بـ ـتــكـ ـ ـ ــوي ــن ال ـكـ ـث ــيـ ـ ـ ــر مـ ـنـهـ ـ ـ ــا
واملـســاعــدة علــى نـش ــر األكثــر
شـنـ ــاعـ ــة وإثـ ــارة علـ ــى اغـلفـ ــة
مجالت االخبار.
ويجــب علـ ــى ب ـ ــوش ان يقـ ــرر،
على املدى البعيد ،كيف ميكن
جـعل وكـ ــالـ ــة سـ ــريـ ــة كـ ــرسـت
لـلـخ ـ ـ ـ ــداع م ــنـ ـ ـ ـسـج ــم ـ ـ ـ ــة مـع
مـجتـمع أمــريكـا املـنفـتح ومع
وعـ ــده بجلـب ال ــدميق ــراطـي ــة
إل ـ ــى الـ ـش ـ ــرق األوســط .وق ـ ــد
تــكـ ـ ـ ـ ــون هـ ـ ـ ـ ــذه هـ ــي املـهـ ــمـ ـ ـ ـ ــة
املـسـتحـيل ــة التـي استـط ــاعت
تـصريحات بوش الـرنانة حول
احلرية ان تغرقها.
وبوسع بوش عنـدئذ ان يجول

جيم هوغالند
أيـضـ ـاً يف ب ــري ــة امل ــراي ــا ،وهـي
عـ ــبـ ـ ـ ـ ــارة اس ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ـ ــا رجـل
الـ ))CIAاملـ ــرحـ ــوم جـيـم ــس
اجنليتون من (الشاعر) ت.س
إلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــوت ل ـ ـ ـ ـ ــوصـف مـهـ ــن ـ ـ ـ ـ ــة
التجسس .وهي فكرة مهيمنة
مـتكــررة طــوال كـتــاب جــديــد
رائع حول اجلـواسيس ،ينبغي
لـغوس ان يـقرأه اآلن ،ولـو كان
ذلك فقـط من اجل مالحـظة
املــؤلف بــأن (مهنــة اجنلـيتـون
تـدعـم النـظـريــة القــائلـة بـان
مهنة االستخبارات ال جتتذب
الـع ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــني فـق ـ ـ ــط بـل
وتنتجهم).
و(مخ ــادع ــة اخمل ــادعـني) ه ــذا
يحاجج بأن املرتـد البريطاني
كـيم فـيلبـي لم يـكن جـاسـوس
القــرن ل ــدى الـ) ،)KGBكمــا
يعــتقـ ـ ــد عل ـ ــى نـ ـطـ ـ ــاق واسع،
وإمنـ ـ ـ ـ ـ ــا مت اس ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ـ ــدامـه يف

عمليـة تضلـيل فائقـة السـرية
القنــاع مــوسكــو بــأنهــا تــواجه
مخـ ــزون ـ ـاً نـ ــووي ـ ـاً امـ ــريـكـي ـ ـاً ـ
بـ ــري ـطـ ــانـي ـ ـاً جـب ـ ــاراً يف أوائل
احلرب الباردة!

ترجمة :عادل العامل
عن :واشنطن بوست

