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اخلطان املتوازيان( :نيكسون) يف
الصني و(بوش) يف الرشق األوسط
بقلم :غودفري سبيرلنغ

مؤيد نعمة

وهكذا يتحرك العامل!
منذ هجمات احلادي عشر من أيلول
صعّدت الدول الغربية من
اجراءاتها األمنية وهو ما أدّى إلى
سنِّ قوانني أكثر ومراقبة للسفر،
ان ردّ فعلِ كهذا ميكن تفهمه وان
بعض اإلجراءات معقولة اما
األخرى فهي مثار للجدل ويبدو
أنها تستهدف مجموعات عرقية
ودينية بعينها.
فـحني وص ــولي إلــى مـطــار داالس
يف واشنطـن ومعي بعض الـزعماء
املسلمني املرمـوقني كان املسؤولون
يف املطـار يتــوجسـون منهـم خيفـة
عـنـ ــد اســتقـب ـ ــالهــم فهـنـ ــاك ق ــس
انغلـيكاني من كـينيا تـأخر وهو يف
طـريقه إلـى املؤمتـر الن بريـطانـيا
تطلب اآلن تأشيرة مرور حتى وان
كان الـطيران إلى بلـد ثالث مجرد

ربـط عـنــد مـطــار بــريـطــانـي فهل
هـذه محـاكـاة الـواليـات املتحـدة أم
ان هنـاك سـببـاً أمـني ـاً ال استـطبع
ان اسبــر غ ـوْرَه؟ فـحتــى مـســافــري
املـرور ال يدخلـون البلـد .فعفـشهم
أو حق ــائــب سف ــرهـم ت ــذهـب إل ــى
طيـران رابط وميكـن تفتـيشه مـرة
أخـ ـ ــرى وميـك ــن تف ـتــي ـ ــش أول ـئـك
ال ــداخلـني إلــى الـصــالــة مـن قـبل

رج ـ ـ ــال األم ــن فـل ــم ـ ـ ــاذا يـح ــت ـ ـ ــاج
امل ـســافــرون إلــى تــأشـيــرة لـبلــد ال
يدخلونه؟
ان احـد االحـتمــاالت النـاجتــة عن
ذلك االج ــراء ســتك ــون إذك ــاء ن ــار
االمـتع ــاض مـن الغ ــرب وســتك ــون
ع ـ ــدم املـ ــس ـ ــاواة لــي ـ ــس يف مج ـ ــال
الثـروة أو فـرص الـتعـليـم بل علـى
القـدرة يف االنتقـال من مكـان إلـى
آخر.
ان فـلـ ـ ـ ـسـف ـ ـ ـ ــة الـ ـتـج ـ ـ ـ ــارة احل ـ ـ ـ ــرة
للــمح ـ ــاف ـظـني اجل ـ ــدد يف ال ـ ــدول
الغ ــربـي ــة اعـت ــادت ان ت ــركـ ــز عل ــى
حـركـة الـبضـائع احلـرة ورأس املـال
والعــمل احل ـ ــر .وال ن ـ ــزال ن ـ ـســمع
الكثـير عـن حركـة البضـائع احلرة
ورأس املـ ــال احل ـ ــر فقــط لـ ــدرجـ ــة
إرغــام ال ــدول الب ــدائيــة علــى فـتح
اســواقهــا ام ــام البـضــائع الغ ــربيــة
بغض النـظر عـن تأثـير ذلـك على
املنتجـني احملليني ودون ان تـتضح
ف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة االس ـت ـثــم ـ ـ ــار األج ـن ـبــي
للمواطن العادي.
غير ان حـركة العمل احلر اختفت
بهـدوء من جـدول االعمـال أو أنها
قُـيّـ ــدت لالحــتكـ ــارات اإلقلـيـمـي ــة.
فلكل حكـومة مسـؤولية جتـاه رفاه
مواطنـيها غيـر أني التـمس الدول
الغ ــربيــة وحكــومــاتهــا ان ال تكــون
جزءاً من عـالم ثنائي املـسار حيث
تنعّم ويشقى طرف آخر.

بقلم :مايكل نذير علي

ومنــذ هجمـات احلـادي عـشــر من
أيل ــول دافعـت عـن ت ــوسـيع ب ــرامج
الـ ـت ــب ـ ـ ـ ــادل امل ــمـ ـ ـ ـ ـوّل ـ ـ ـ ــة م ــن قـ ـبـل
احلكـومـات .فهـذه البـرامج قـائمـة
مـن النــاحيــة التـكنـولــوجيــة علـى
الفـرْض العِلماني ان التكنولوجيا
سـتغيـر العــالم نحـو االفـضل غيـر
ان الـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــا أثـبـتــت أنهـ ــا
حيـاديـة يف احـسن حـاالتهـا وانهـا
مــتـ ـ ــورطـ ـ ــة يف اإلرهـ ـ ــاب يف اسـ ـ ــوأ
احلـ ــاالت .فـيـنــبغــي علـ ــى ب ـ ــرامج
الـتـب ــادل ان تـنـتـقل إل ــى املـنـ ــاطق
الـتـي تهــم الكـثـي ــر مـن الـن ــاس يف
ميـادين الثـقافـة والتـاريخ والـدين
وعـن ط ــريق الـبعـثــات والــزمــاالت
وامل ـنـح امل ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة ميـكــن ت ـ ـ ــوس ـيـع
الفـرص التعلـيميـة خـارج الـنخبـة
مــن آســي ـ ــا وافـ ـ ــريقــي ـ ــا وأم ـ ــريـك ـ ــا
الالتينية.
ولــي ـ ــس مِ ـنْ هـ ـ ــذا مــن ي ـتـ ـض ـمــن
اسـتيطاناً يف الـدول الغربية .واني
اعتقـد انه كلما كانت هـناك حرية
أكـثر يف احلـركة كلـما قلـت الرغـبة
يف االس ـت ـي ــطـ ـ ــان يف ذلـك املـكـ ـ ــان
واكتـســاب جــواز سفــر حــركي .وان
مــا يـتلــو ذلـك من تــوسـيع اآلفــاق
ســيعـ ــادل أكـثـ ــر بـكـثـيـ ــر أي مـبـلغ
ينفق على األسلحة واألمن.
ان ت ــشجـيع ال ـسـي ــاح ــة املـن ـظـم ــة
بـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــورة سـل ـ ـمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة وتـق ـ ـ ـ ـ ــدمي
التــسهـيالت إلــى العــائلــة الــزائــرة

حتتـاج هي األخـرى إلــى اعتبـارات
ايجـابيـة أكثـر من تقـدمي امتـيازت
عـل ـ ـ ـ ــى م ـ ــض ـ ــض ان دول ش ــم ـ ـ ـ ــال
االطلـسي تـواجه شحـة يف االيـدي
العــاملـة .وبــاالمكــان العثــور علـى
طـرائق لتزويد الـشباب من جميع
انح ـ ـ ــاء العـ ـ ــال ــم بخــب ـ ـ ــرة الع ــمل
الغــربـي ــة .وميكـن الـنـظــر يف مـنح
ت ـ ــراخ ـي ــص ع ـمـل لل ــمه ـ ــرة ج ـ ــداً
وكـ ــذلك يف املـن ــاطق الـتـي يع ــانـي
اقتصادها من نقص يف العمالة.
قــد يـتـمـنــى الـبعـض االسـتـيـطــان
والــتح ـ ــول إل ـ ــى امل ـ ــواطـن ـ ــة وه ـ ــذا
يستدعي الـتزاماً أكثر جتاه البالد
ومعـرفـة اوسع بـلغتهـا وتقـاليـدهـا
االجتـماعـية وحـضاراتهـا والرغـبة
يف االسهام بصورة بناءة يف احلياة
الوطنية.
ونحــن إذ نعـي ــش يف عـ ــالـم حـ ــرك
فـإنّ مـواصفـات كهــذه ستبـدو اقل
من مجرد نقطـة دخول مصطنعة
وان املسـألة سـتتعلق أكـثر بـالوالء
واإلخالص مل ـ ــؤسـ ــس ـ ــات وق ـ ــوانــني
وقـيــم مح ـ ــددة .نعـم اجـعلـ ــوا مـن
حـدودنـا آمنـة وأنـاسـاً آمنـني ولكن
يجـب ان ت ـسـمحــوا لـنــا بــالـتــطلع
فــوق اجلــدار كـي نقـيم أيـن تكـمن
مصاحلنا احلقيقية.

ترجمة /كاطع احللفي
عن/الغارديان

يقـول الرئيس (بـوش) اآلن انه سيقوم بجهـد هائل للـوصول إلى تـسوية يف
الشرق األوسط بهدف اقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
ويبدو لي أن امـام الرئـيس فرصـة بالـفعل وهي فرصـة جديـرة باملتـابعة من
اجل تثبيت تـسوية سلميـة ذات توازن تاريخي .وسيجعل الـرئيس من خطةِ
رئيـس الــوزراء (إيــريــال ش ــارون) خيــر مكــان لالنـطـالق وهي اخلـطــة الـتي
تتـضـمن انـسحــاب ـاً احــادي اجلــانـب من املــستــوطنــات يف غــزة مع رفع اربع
مــست ــوطن ــات يف شمــال الـضفــة الغ ــربيــة مـن اجل احلـصــول علــى نهــايــة
لالعـم ــال الع ــدائـي ــة مـع الفل ـسـطـيـنـيــني .وعالوة عل ــى ذلك ف ــإن ال ــزعـيـم
الفلـسطيني الـذي يبدو حـالياً بـوضوح احـد املفضلني خلالفـة عرفـات وهو
(مـحمود عباس) يف كانون الـثاني حيث جتري االنتخابـات الرئاسية آنذاك
قـ ــد عـبـ ــر عـن رغـبــته الـ ـشـ ــديـ ــدة يف إج ـ ــراء مفـ ــاوضـ ــات عـن اخل ـط ـ ــة مع
االسرائيليني.
وسيـكون للرئيـس (بوش) دعم قوي يف الـداخل إذا ما أراد الدخـول إلى هذا
اجمله ــود ال ــسلـمـي .ان دعـمه امل ـسـتـم ــر الس ــرائـيل سـيـجعل حـت ــى اجلـن ــاح
اليـمينـي الطّمـاع املوالـي السرائـيل مُلتفّـاً حولـه حيث يقـوم (أي الرئـيس)
بدعـم تنازالت (اريال شـارون) املقترحة بـتقدمي األرض إلى الفلـسطينيني.
ان هـؤالء احملـافـظني سـيضعـون ثقـتهم يف الـرئيـس (بـوش) وهـم متـأكـدون
انه يعمل يف قلب مصلحتهم.
ويحضـرني هنا سفـر الرئيس (نـيكسون) إلـى الصني لتطـبيع العالقات مع
ذلـك البلـد الــشيــوعي وكــان ذلك انقالبـاً عـظـيمـاً بــالنــسبــة له .ان قـاعـدة
(نـيكـســون) املنــاهضـة للـشيــوعيــة بصـورة قـويــة وضعت ثـقتهــا يف رئيـسهـا
امللتـزم واملعـروف مبنـاهـضته للـشيـوعيــة يف ان يتخــذ خطـوة كــان ميكن ان
تدان لو قام بها رئيس غيره مثل (كنيدي) أو (جونسون).
ويـسـاورنـي التـفكيـر كـثيــراً بـ(نيكـسـون) فـيمـا يـتعلق بـسبـاق (بـوش) اخيـراً
بـاجتاه اعـادة انتخابه .فـاثناء سنـوات (نيكسـون) كنائـب للرئيـس ثم رئيس
كان مـن السـهل إدراك سبب وجـود الكثيـر من املـعارضـني الشـرسني :فـذلك
يعود إلى ممارسته نوعـاً شخصياً من السياسـة مبا يجعله غاضباً يف اغلب
االوقـ ــات يف وجه مــن يقف يف طـ ــريق م ــا ي ــريـ ــد فعـله .لق ــد اصـبح أولــئك
اعــداءه املـمقــوتني .ان هــذا الـنهج القـبيـح للعالقــات اصـبح مكـشــوف ـاً بعــد
فضيحـة (ووتر غيت) حيـث ظهرت قائـمة باسمـاء اعداء (نيكـسون) ،وهكذا
ك ــان ذلك هــو املـطلــوب مـضــافـ ـاً إليـه رصيــده مـن اخمللـصـني حتــى الــرمق
األخـي ــر وه ــو م ــا س ــاهــم كله يف ان ي ـسـتجـيــب الكـثـي ــر مـن بـني الـن ــاخـبـني
السلوبه فاصبحوا من الكارهني بطريقتهم اخلاصة أيضاً.
غـير انـي واصلت التـساؤل مع نـفسي اثـناء حـملة االنـتخابـات األخيـرة عن
كل سبب هذا الالحب ،بل الكره (جلورج بوش) علماً ان (بوش) كما أظهرت
االستـطالعات محبـوب من قبل األمـريكان أكثـر من خصمه (جـون كيري).
لقد مَـزَحَ (بوش) مع أعضاء املكتب الـصحفي يف البيت األبيض ولكن اشار
اسـتـطالع إل ــى ان معـظـمهـم ص ـوّت ض ــده .انه يع ــامل زوجـته وكل أعـضــاء
عــائلـته بلـطـف ،كمــا انـه طيـب مع كلـبه ،ولكـن من هــو (بــوش) الــذي ك ـدّر
واغـضب الكثيـر من النـاس؟ واجلواب الـوحيد الـذي سمعته يقـول ان بوش
بــالنـسبــة للكـثيــر يبـدو واثقـاً فـوق اللــزوم وانه مغـرور فـوق اللـزوم لـدرجـة
اغـضـاب اآلخـريـن .وهكـذا ال يـجب عـليـك ان حتب زعـيمـاً مـختــاالً فخـوراً
كــرئيـس دولـة لك .ولـكن هل هــذا يكفـي للتـسـبب يف هـذه العـداوة الكـبيـرة
لتنفخ يف وجهه؟
واحلقيقة أني سمعت كلمات لطيفة بحق (نيكسون) أيام احلملة.
لقـد قال احد املعـلقني التلفزيـونيني ان (نيكسـون) كان مؤدبـاً شديد األدب
يف االنـتخـابـات الـرئــاسيــة لعـام  1960حـيث فـاز (كـنيــدي) بهـامــش ضئـيل
جــداً .وقــد أشــار وهــو مــا أتــذكــره جـيــداً حـيـث كـنـت ابعـث بـتقــاريــري مـن
(شـيكاغو) إلى صحيفـة (املونيتور) يف ذلك الوقـت إلى ان هناك دليالً على
وج ــود غــش كـبـي ــر يف صـنـ ــاديق االقـت ــراع يف مـنــطق ــة (ك ــوك ك ــاونـتـي) يف
(شــيك ــاغ ــو) وكـ ــان ذلك مـن املــمكـن كـم ــا ب ــدا ان ي ــؤدي إلـ ــى قلـب نـتـيج ــة
االنتخابات رأساً على عقب يف حال اعادة عد األصوات.
واتــذكــر ان الكـثيــر مـن كبــار مـســاعــدي (نـيكـســون) اشــاروا علـيه بــالـطـعن
باالنـتخابات رسمياً غيـر انه قاوم بعناد هذه املـشورة وكان موقفه ان الطعن
بـالـتصـويـت من هــذا النــوع سيـؤدي إلـى ايــذاء البلــد عن طـريق إدخـاله يف
دوامة من الفوضى.
نعـم وكذلـك السيـناتـور (كيـري) فانـه لم يطعـن بالـنتيجـة هو اآلخـر .وقال
(كيري) انه تبصـر بامعان يف أصوات (اوهـايو) التي لم يتم عـدها بعد وقرر
انـه ال نصـيب لـه منهـا يف الفـوز .وقــال انه عنـد ذلك فـقط قـرر االنـسحـاب
من السبـاق ،أما اآلن فقد انضمت حملته االنتخـابية إلى حزبني صغيرين
يسعـيان إلـى اعادة عـد األصوات يف(اوهـايو) .ان اعـاقة (نـيكسـون) للعـدالة
واضعــافه ملنـصب الـرئـاسـة كمـؤسـسـة ميثـالن لطخـة ينـدى لهـا اجلـبني يف
سجله اخلاص ،غـير انه عنـدما يفكـر املرء يف إجنـازات السيـاسة اخلـارجية
لـ(نـيكـســون) كــاقــامــة حــالــة مـن العالقــات الــوديــة مع االحتــاد الـســوفيـتي
وكذلك فتح الصني فانفتاحها يكون رئيساً كثير النجاحات.
أمـا اآلن فهل سيـستـطيع (بـوش) ان يـبني مـوجـة فـوق مـوجـة من االصـداء
حتى تتناغم جميعاً يف الشرق األوسط كما فعل (نيكسون) يف كتلة الشرق
االقصى عام 1971؟
ان غداً لناظره قريب

ترجمة :كاطع احللفي
عن :كريستيان ساينس مونيتر

سـالح مــــــــــــوجـه ضــــــــــــدنــــــــــــا
بقلم ريتشارد نورتن -تايلر
يبدو ا ان احلكـومة (البريـطانية)
مـصـمـم ــة ب ــدرج ــة اكـبـ ــر للقـي ــام
بــاقحــام الــسيــاســات احلــزبيــة يف
قــض ــاي ــا االمـن واالســتخـبـ ــارات،
ال مــن ال ـتـعلــم مــن االخف ـ ــاق
ب ـ ــد ً
ال ــك ـ ـ ـ ـ ــامـل يف مـلـف االسـلـحـ ـ ـ ـ ـ ــة
الع ــراقـي ــة واالث ــار الــض ــارة الـتـي
جنـمـت عـنه ،اخـب ــر بـيـت ــر ه ــايـن،
ق ــائ ـ ــد االغلـبـي ـ ــة العـمـ ــالـيـ ــة يف
مجـلس العمـوم ،الصحفيـني بعد
خ ــط ـ ــاب الع ـ ــرش م ـ ـشــي ـ ــر ًا إل ـ ــى
احمل ـ ــاف ـظــني والـ ـ ــدميق ـ ــراط ـيــني
االح ــرار (نحـن نــضغـط مـن اجل
اعطاء حـيز لهم يف جدول اعمال
املنــاقشــات االمنيـة ،ممــا سيجعل
مـن ه ــذا الع ــام سـن ــة سـيـ ــاسـيـ ــة
ممتعـة).كان علـى هايـن ان يدرك
االمور بـصورة افضل وهو صاحب
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ــخ يف ادارة احلـ ـ ـ ـ ــم ــالت
الــسي ــاسيــة ويقــدم االن امك ــانيــة
نشـوب جــدال مسعـور بني الـوزراء
واحزاب املعارضـة .تتهم احلكومة
اح ــزاب املعــارض ــة بك ــونهـم لـيـنـي
الع ــريكــة حــول قـضــايــا االرهــاب
كلــم ـ ــا ان ــتق ـ ــدوا أي م ــظه ـ ــر مــن
مظـاهــر السـيطـرة غيـر املـسبـوقـة
مـن االجــراءات االمـنـيــة ،انهـم يف
خطر من االمور املستحيلة.
م ــن جعـله ـ ــا تق ـ ــوم مبــنـ ـ ــاقـ ــشـ ـ ــة
ن ـ ـ ــاضـج ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــول الـ ــضـ ـ ـ ــوابـ ــط
والتــوازنــات والــى أي مــدى ميـكن
لـدولــة دميقــراطيـة ان متـضي يف
مح ــاولـته ــا لــتحقـيق امل ـسـتحـيل
االمن الكامل بنسبة مئة باملئة.
خـذ حـالــة بطـاقـات الهـويــة ،انهم
يقـدمـونهـا وكـأنهـا الــدواء الشـايف
لـكـل االم ـ ـ ــراض ب ـي ـنــم ـ ـ ــا هــي يف
احلقـيق ــة مـن املــمكـن ان تفـضـي
إلـى شعـور زائف بـاالمن .رمبـا لن
يكـون االرهــابيـون احملـتملــون من
حـمل ــة اجلـن ـسـي ــة الـب ــريـط ــانـي ــة
وحــت ـ ــى اول ـئـك الـ ـ ــذيــن هــم مــن

حملة اجلنـسية البـريطانيـة رمبا
ال يع ـ ــرفـ ـ ــون مــن ق ـبـل االجهـ ـ ــزة
االم ــن ــي ـ ـ ــة (اصـح ـ ـ ــاب ال ــب ـ ــش ـ ـ ــرة
النــظيفــة) منــا يعـرفـون .وسـواء ًا
اذا كـانت لـديهم بطـاقات هـوية أم
ال فــأن ذلك سـوف لـن يحـدث أي
اخـتـالف بق ــدر م ــا يــتعـلق االم ــر
بـنيــاتهـم او امكــانيــاتهـم الرتكــاب
اعمــال العـنف .نفــذ االره ــابيــون
عملـياتهم يف اسبـانيا بـالرغم من
وج ـ ـ ــود ن ــظ ـ ـ ــام م ـتــم ـ ـ ــاسـك مــن
بطاقات الهوية.
ال يـج ــب ان تـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذه دع ـ ـ ــوة
للـرضا عن الذات ،ولـكن خطابات
الـوزراء تـزيــد من مخـاطـر تعـزيـز
الـت ــش ــاؤم واالرتـيـ ــاب الـتـي رمبـ ــا
سـوف تؤثر يف احمللفني يف قاعات
احمل ـ ــاكــم ،ب ـ ــال ـ ــرغــم مــن ان ه ـ ــذه
املــشكلــة قــد حتل اذا حـصل وزيــر
الـداخليـة دافيـد بلنـكيت علـى ما
ي ــريـ ــد وتخلـص مــن احمللفـني يف
قـض ــاي ــا االره ــاب كـم ــا ان هـن ــاك
خ ــط ـ ــر تـ ـ ــشج ــيع االس ــتجـ ـ ــابـ ـ ــة
لالستغاثة الكـاذبة (اتاك الذئب)
وهــو انـتقــاد مـن قـبل الــرسـمـيـني
املـســؤولني عـن مكــافحـة االرهـاب
لـتجــربــة الــواليــات املـتحــدة الـتي
ق ــامت بـتحــذيــرات مـتكــررة حــول
امكانيـة هجمات ارهابـية وبصورة
ملحـوظـة علـى لسـان وزيـر االمن
الــداخلي تـوم ريـدج الـتي ثـبت يف
النهاية انها مبنية على معلومات
مبهمة.
يــك ــم ــن اخلـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــر االعـ ـ ــظـ ــم يف
تـسييـس االمن واالستخـبارات ،ال
حتتــاج وايتهــول (مقــر احلكـومـة
البــريطـانيـة) اال إلـى الـنظـر إلـى
م ــا ح ــدث يف واشـن ـطـن يـبـ ــدو ان
الــواليــات املـتح ــدة لم تـتعلـم من
الف ــشل االســتخـبـ ــاراتـي قــبل 11
سـبتـمب ــر عنــدمــا ص ــرفت وكــالــة
اخمل ـ ــاب ـ ــرات امل ـ ــرك ـ ــزيـ ـ ــة ومـك ـتــب

التحقيقات الفيدرالي النظر عن
ت ــن ــظ ــي ــم الـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة وخ ـ ـ ــدع ــت
اجلــمهـ ــور حـ ــول بـ ــرامج اسـلحـ ــة
صدام حسني احملرمة.
عـني جــورج بــوش عـض ــو مجلــس
النـواب السـابق اجلمهـوري بـورتـر
غـوس لتولـي منصب مـدير وكـالة
اخملـابـرات املـركـزيــة خلفـ ًا جلـورج
تنيت .أخبر غوس ضباط الوكالة
مــؤخــر ًا (اعـتــزم تــوضـيح قــواعــد
الطريق مبا ال يقبل الشك ،نحن
نـســانــد االدارة وكل ســاســاتهــا يف
كل اعـمــالـه) ،لعل الــوالء هــو مـن
االمور احلسنـة ولكن السـير وفق ًا

لألولــويــات احلــزبـي ــة للـحكــومــة
احلـاليـة هـو امـر مـختلف متـامـاً.
اوضــح غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس انــه ي ـ ـ ـت ـفــق مــع
مـتقــدي الــوكــالــة ومـن ــذ تعـيـيـنه
اســتق ـ ــال خــم ــس ـ ــة مــن ضــب ـ ــاط
الــوكــالــة املـتم ــرسني ذوي املــراكــز
الع ـ ــاملــي ـ ــة ،ومــن ض ـمــنهــم ج ـ ــون
م ــاكلفـني ن ــائـب م ــدي ــر ال ــوك ــال ــة
ال ــس ــابق ال ــذي أخـبـ ــر صحــيفـ ــة
ال ــواشـن ـطـن ب ــوسـت يف االسـب ــوع
املــاضـي (نحـن يف زمن تـسـتخــدم
فـيه االسـتخـب ــارات ك ـسـالح ولكـن
ك ــسالح ض ــد انف ـسـنـ ــا اكـثـ ــر مـن
استخدامه ضـد اعدائنـا) .تتعقد

الـقضيـة اكثـر يف واشـنطن بـسبب
الـن ــزاع ــات ال ـ ــداخلـيـ ــة املـ ــريـ ــرة،
فاالقتراح املقدم من قبل الرئيس
بـوش بـاسـتحــداث منـصب مـديـر
االســتخـب ــارات ال ــوطـنـيـ ــة الـ ــذي
سوف يـكون مشـرف ًا علـى االجهزة
االس ــتخــب ـ ــاراتــي ـ ــة كـله ـ ــا ق ـ ــد مت
تخ ـ ــريــبه مــن قــبل الـك ـ ــونـك ـ ــرس
بـدرجـة رئيـسيـة بسـبب معـارضته
الـبـنـت ــاغ ــون احل ــسـ ــود ووزيـ ــرهـ ــا
العنـيد دونالـد رامسفسـيلد الذي
ال يــري ــد فقــدان ال ـسـيـطــرة الـتـي
ت ـت ـم ـتـع به وزارتـه عل ـ ـ ــى معـ ـظــم
املي ــزانيــة االمــريـكيــة اخملـصـصــة

لالسـتخبــارات البـالغــة  21بليـون
باوند.
ت ــراقـب ال ــوك ــاالت الـب ــريــط ــانـي ــة
وبـصـورة خـاصــة املكـتب الـسـادس
مـن االســتخـب ـ ــارات العـ ـسـكـ ــريـ ــة
مج ـ ــري ـ ــات االم ـ ــور يف واشــنـ ـطــن
بقلق عـميق فـالفـوضــى يف نظـام
جمع املعلـومـات االمـريكيـة ورمبـا
هو ذو اهمية اكبـر يف جهاز تقييم
املعلــومــات ،يهــدد إلــى حــد بـعيــد
محـاوالت الـتنـسيـق واالستجـابـة
املــدرك ــة للـتهــديــدات االرهــابـيــة.
جت ـن ـبــت حل ـ ـ ــد االن ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــاالت
ال ــب ـ ـ ـ ــري ـ ــط ـ ـ ـ ــان ــيـ ـ ـ ـ ــة االمـ ــنـ ــيـ ـ ـ ـ ــة

واالس ـتـخــب ـ ـ ــاراتــي ـ ـ ــة م ـثـل ه ـ ـ ــذه
احلــروب امل ــزعجــة حــول مـن ــاطق
ال ـنـف ـ ـ ــوذ .حتــت ت ـ ـ ــرقــي ـ ـ ــة ج ـ ـ ــون
سكارليت من قبل تـوني بلير لكي
ي ـ ـ ـ ــرأس املــكـ ــتـ ــب الـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــادس يف
االسـتخبـارات العـسكـريـة بـالـرغم
مــن اعــت ـ ــرافه مب ــس ـ ــؤول ـيــته عــن
الـقلــيل يف مـلف اسـلحـ ــة الع ــراق
ع ــن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ــرأس جل ــنـ ـ ـ ــة
االستـخبــارات املــشتــركــة وهــو مــا
يزال مبـتعد ًا عن االضواء .يتعني
سـي ــر سـتـيفـن الن ــدر وه ــو رئـيــس
س ـ ــابـق لل ـمـك ـتــب اخل ـ ــامـ ــس مــن
االسـتخبـارات العـسكـريـة كـرئـيس
لل ــوك ــال ــة اجل ــديـ ــدة ملـك ـ ــافحـ ــة
اجلـرائـم املنـظمــة اخلطـرة سـوف
يساعد على االلتزام بعدم حدوث
مـثل هــذه احلــروب حــول منــاطق
النفـوذ .االمــر االكثـر ازعـاجـ ًا هـو
االفتقار إلى اية داللة بأن الوزراء
قـد استوعبوا الـضرر الذي حصل
للـوكـالـة االسـتخبـاراتيـة كنـتيجـة
ملـلـف الـع ـ ـ ــراق ي ــبـ ـ ـ ــدو ان بـل ــيـ ـ ـ ــر
مـهووس ويتـأثر بـطريقـة ال تتفق
مع قـواعـد النقـد النـزيه بتقـاريـر
االستخـبارات الـسريـة مثلمـا كان
على الدوام.
كتـب انتـونـي كليـز وفـيليـب دافيـز
ك ــت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــا اس ــم ــي ـ ـ ـ ــاه (ت ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ــر
اجلــواسيـس) ومت نـشــره من قـبل
وحـدة الشـؤون االجتمـاعيـة ،كتـبا
يقوالن ان الـنقطة اجلوهرية هي
(انـه ل ـ ــي ـ ـ ـ ــس ـ ــت اجل ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االسـتخبــاراتيـة بحـد ذاتهـا كــانت
هـي امل ـســؤولــة عـن الف ـشـل ،ولكـن
ال ـ ـصـح ـيـح ه ـ ـ ـ ــو ان ادارة بـل ــي ـ ـ ـ ــر
وضعـت احملتـرفـني يف اجلمـاعـات
االسـتخبــاراتيـة يف مـوقـف يتعـذر
ال ــدف ــاع عــنه بـ ــاجـبـ ــارهــم علـ ــى
ال مـن
القـي ــام ب ــدور احمل ــامـني ب ــد ً
احمللـلني) يقـوالن كـذلـك عنـدمـا
تـصبح الـوكـاالت االسـتخبــاراتيـة

هـيـئ ــات علـنـيـ ــة ف ــسـ ــوف ت ـصــبح
هـيـئ ــات م ـسـيــسـ ــة ،ولكـن ال اح ــد
ي ـسـت ـطــيع اع ــادة الـعف ــريـت إل ــى
القــمقـم .س ــوف ي ـسـتـم ـ ــر بلـيـ ــر
ووزراؤه ب ــاالسـت ــشهـ ــاد بــتقـ ــاريـ ــر
االستـخب ــارات عنــدم ــا تن ــاسبـهم،
ولـه ـ ـ ـ ــذا يـج ــب عـل ـ ـ ـ ــى الـلـج ــن ـ ـ ـ ــة
ال ــب ـ ـ ـ ـ ــرمل ـ ـ ـ ـ ــان ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة اخملـ ــتـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــة
بــاالسـتخـبــارات واالمـن ومـنــذ ان
تراقب باحكام استعماالت واساءة
اس ـ ـ ـتــع ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال امل ـعــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االســتخــب ـ ــاراتــي ـ ــة اض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى
م ـ ــراقــب ـ ــة ن ــش ـ ــاط ـ ــات ال ـ ــوك ـ ــاالت
نفسها.
يقـترح وزيـر الداخلـية بلـنكيت أن
التهـديـد االرهــابي مـن اخلطـورة
مبك ــان بحـيـث انه لـيــس هـن ــالك
ب ــديل ســوى الـتـنــازل عـن مـبــادئ
القانون املـشرعة منـذ امد طويل،
فق ــد ق ــال م ــؤخ ــر ًا (س ــوف نق ــدم
ال ـ ـ ــدل ـيـل ع ــب ـ ـ ــر احمل ـ ـ ــاك ــم خـالل
االشهـ ــر القـ ــادمـ ــة ألن القـ ــاعـ ــدة
وال ـشـبك ــة العــاملـيــة وك ــأنهـم علــى
بعــد خطــوة من ابــوابنـا مهــددين
حياتنا ،انا احتدث عن اناس على
وشـك ان يق ــدم ــوا إل ــى احمل ــاكـم،
ورمبـا ســوف لن جتــدهم احملــاكم
م ـ ــذن ـبــني) وي ــض ــيف ان الـ ـ ــزوراء
يـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــون ع ـمـل امل ـ ــسـ ـتـحـ ـيـل
ل ـتـكــي ــيف الــن ــظ ـ ـ ــام الق ــضـ ـ ــائــي
حلـمــايــة بــريـطــانـيــا مـن تهــديــد
خـطـي ــرة مـن دون تقـيـي ــد حق ــوق
االنسـان االسـاسيـة ،املـضمـون هـو
ان ال ــزوراء لـي ــس ل ـ ــديهـم ب ـ ــديل
ســوى ان يـفعل ــوا ذلك ويـنحــدروا
عل ـ ـ ــى نفـ ــس ط ـ ـ ــريق الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـتحدة .ورمبـا ضمنهـا التغـاضي
عــن ال ــتع ـ ــذيــب ،وهـ ـ ــذا بـ ـ ــالـكـ ـ ــاد
ســي ـ ــس ـ ـ ــاع ـ ـ ــد يف احل ـ ـ ــرب عـل ـ ـ ــى
االرهاب.
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