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قضية

من الجرائم التي ارتكبتها الواليات املتحدة ومعها «املوساد» اإلسرائيلي من أجل القضاء على
العراق ،كانت تفريغه من عقوله وعلمائه .وجرى هذا األمر باتجاهني ،إما عبر تقديم اإلغراءات
لتهجير هذه العقول الى أميركا والدول األوروبية ،أو من خالل التصفية الجسدية ملن يرفض
هذه اإلغراءات ،ليخسر العراق خالل سنوات الحرب أكثر من  5500عالم

تصفية ّ عقول العراق:
ُ
ّ
هكذا نفذ املخطط
بغداد ــ األخبار

رايس إلعادة االنخراط مع العراق
دع��ت وزي��رة الخارجية األميركية السابقة كوندوليزا راي��س (ال�ص��ورة) ،أم��س ،إل��ى «إع��ادة
االنخراط مع العراق نظرًا ألهميته الجغرافية االستراتيجية ،والفوضى التي تجتاح جيرانه،
ونفوذ إيران ّ
املدمر» ،بحسب ما نقلت عنها صحيفة «فايننشال تايمز» .واعتبرت رايس
أن «ال��والي��ات املتحدة ليست مجرد بلد ويجب أن تستخدم نفوذها ومساعداتها إلنشاء
مؤسسات ديموقراطية شاملة في الشرق األوسط» .وقالت إن «املشكلة الرئيسية في املنطقة
هي غياب املؤسسات ال�ق��ادرة على سد الفجوة بني السنة والشيعة وحماية حقوق امل��رأة
واألقليات» .وأضافت «علينا أن نصر على انتهاج سياسة شاملة حتى في خياراتنا الفورية
الالزمة ،بما في ذلك تسليح املتمردين السوريني ،ألن الواليات املتحدة ال تستطيع أن تقف
جانبًا وتترك القوى اإلقليمية تضع أجندات خاصة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم االنقسامات
الطائفية في املنطقة» ،وشددت على «ضرورة أال تنسى الواليات املتحدة ،خالل عملها مع
املصلحني في مختلف أنحاء الشرق األوسط ،أن العراق لديه هذا النوع من املؤسسات التي
تهدف إلى التغلب على تلك االنقسامات».

تقرير

غزا االحتالل األميركي بالد الرافدين قبل
 9أعوام بحجج القضاء على ديكتاتورية
صدام حسني ،واإلرهاب ،وتهديد أسلحة
ال��دم��ار ال�ش��ام��ل ،ال�ت��ي زع��م أن�ه��ا بحوزة
ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ع ��راق ��ي ف� ��ي ح �ي �ن ��ه ،ل�ت�س�ق��ط
الح �ق ��ًا ج �م �ي��ع ه� ��ذه امل� ��زاع� ��م ،وت�ن�ك�ش��ف
األه��داف املعروفة ،وهي وضع اليد على
ن �ف��ط ال � �ع� ��راق ،وإس� �ق ��اط ن �ظ��ام «م � ��ارق»
وت �ف �ت �ي��ت ال �ب�ل�اد وزج �ه ��ا ف ��ي ت �ن��اح��رات
أهلية وف��وض��ى دائ�م�ين ،إلب�ع��اد تهديده
ع��ن إس��رائ�ي��ل ب��ال��درج��ة األول ��ى .وتحقق
بذلك الهدفني االستراتيجيني ل�لإدارات
األميركية املتعاقبة :النفط وإسرائيل.
ول�ك��ي تكتمل أه ��داف االح �ت�لال ف��ي بالد
الرافدين ،كان ال بد أيضًا من سلب ثروة
ّ
ال تقل بأهميتها عن النفط ،وهي علماء
العراق .سلب هذه الثروة تم باتجاهني:
إم ��ا ع�ب��ر ال�ت��رغ�ي��ب وال�ت�ه�ج�ي��ر م��ن أج��ل
تفريغ ال �ع��راق م��ن ال�ع�ق��ول ،أو م��ن خالل
ال �ت �ص �ف �ي��ة امل� �ب ��اش ��رة .وه� �ج ��رة األدم �غ��ة
العراقية الى الخارج لم تبدأ في الواقع
مع االحتالل ،بل كانت قائمة قبل .2003
وفي هذا اإلطار ،تحتضن بريطانيا أقدم
الجاليات العراقية في أوروب��ا واملهجر.
ّ
وتظهر اإلحصائيات أن نسبة املتعلمني

عراقية مفجوعة من تفجير ارهابي بسيارة مفخخة في بغداد الشهر املاضي (ثائر السوداني ـ رويترز)
من هذه الجالية عالية جدًا ،حيث نسب
الشهادات الجامعية  75في املئة ،ونسبة
ال��ذي��ن ي�ح�م�ل��ون ش �ه��ادات ع�ل�ي��ا ه��ي 33
ف��ي امل �ئ��ة ل �ل��ذك��ور و 9ف��ي امل �ئ��ة ل�ل�إن��اث.
وي��وج��د أك �ث��ر م��ن أل �ف��ي ط�ب�ي��ب يعملون
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا .وت �ج��در اإلش� ��ارة ال ��ى أن
كلفة تدريس وتخريج طالب كلية الطب
في العراق بلغت أكثر من  15ألف دينار
عراقي في السبعينيات أي نحو  45ألف
دوالر .أي إن وجود أكثر من  2000طبيب
عراقي في بريطانيا كلف خزينة الدولة
أكثر من  100مليون دوالر.
وان كانت الهجرة قبل االحتالل اختيارية
ألسباب اجتماعية أو اقتصادية ،فبعد
االح � �ت �ل��ال ك � ��ان ه� �ن ��اك خ �ط ��ة م�م�ن�ه�ج��ة

لتفريغ العراق من كفاءاته وعقوله .وقد
اعتمدت الواليات املتحدة على  3خيارات
ل�ت�ن�ف�ي��ذ م �خ �ط �ط �ه��ا .األول ه ��و ال �خ �ي��ار
األمل��ان��ي ،ويتمثل ف��ي إف�ش��اء املعلومات
من قبل العلماء العراقيني إل��ى الجهات
الغربية .ب��دأت ه��ذه امل�ح��اوالت بمشروع
السيناتور جوزيف بايدن ال��ذي صادق
ع �ل �ي��ه م �ج �ل��س ال �ش �ي ��وخ األم� �ي ��رك ��ي ف��ي
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي  ،2002وق �ض ��ى ب�م�ن��ح
العلماء العراقيني ال��ذي��ن ي��واف�ق��ون على
إفشاء معلومات مهمة عن برامج بالدهم
التسليحية ب�ط��اق��ة ال �ه �ج��رة األم�ي��رك�ي��ة
ال �خ �ض��راء ،ووع��ده��م ب��آف��اق ب��دي�ل��ة أكثر
إشراقا ،ثم كان القرار األممي  1441الذي
أص � ��رت واش �ن �ط��ن ع �ل��ى ت�ض�م�ي�ن��ه ب�ن�دًا

إسرائيل تحاصر السودان ومصر مائيًا

بتوقيع اسرائيل قبل أيام على
أول اتفاقية مائية مع جنوب
السودان ،تكون الدولة العبرية
قد أمسكت مصر والسودان ً
من خاصرتهما الرخوة ،معلنة
بنحو غير رسمي بدء مرحلة
شد الخناق املائي عليهما،
في حني يقف البلدان حتى
اللحظة موقف املتفرج
جمانة فرحات
لم تكد دولة جنوب السودان تعلن توقيع
ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون ل�ل�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة امل��ائ�ي��ة
وال �ت �ن �م �ي��ة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة م ��ع إس��رائ �ي��ل،
حتى علت الصرخات في كل من السودان
وم �ص ��ر ب ��وص ��ف م ��ا ج� ��رى خ �ط �رًا ط��ارئ��ًا
يهدد األم��ن امل��ائ��ي لكال البلدين وينبغي

ال�ت�ص��دي ل��ه ،متناسني أن ه��ذا االتفاقية
ل��م ت�ك��ن س��وى ت�ت��وي��ج لفشل ال�ب�ل��دي��ن في
مراعاة مصالحهما.
األط � �م� ��اع اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ف ��ي م� �ي ��اه ال �ن �ي��ل
وم ��وارد ال �ق��ارة األف��ري�ق�ي��ة ليست ج��دي��دة.
ال��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة ل �ج��أت م�ن��ذ س �ن��وات إل��ى
ت�ع��زي��ز ع�لاق�ت�ه��ا ب �ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال�ب�ل��دان
األفريقية حتى باتت تشكل حديقة خلفية
إلس ��رائ � �ي ��ل .وت �ح �ت��ل امل � � � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
الهائلة التي تختزنها بلدان ال�ق��ارة سلم
األولويات اإلسرائيلية في القارة السمراء
إلى جانب امللف األمني.
أما بخصوص جنوب السودان ،فلم تخف
إسرائيل يومًا عالقتها بمسؤولي الحركة
الشعبية لتحرير السودان ،الحاكم املطلق
ل �ل �ج �ن��وب ،أو ب � �ق ��ادة ال �ت �م ��رد ال �ج �ن��وب��ي
اآلخ��ري��ن م�ن��ذ ان ��دالع ش��رارت��ه ق�ب��ل ع�ق��ود.
والنظرة األمنية لجنوب السودان سبق أن
لخصها وزي��ر األم��ن الداخلي اإلسرائيلي
السابق أفي ديختر ،في محاضرة ألقاها
ع ��ام  2008ت�ح��ت ع �ن��وان «أب �ع ��اد ال�ح��رك��ة
االس �ت��رات �ج �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة ف��ي
ال�ب�ي�ئ��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة» ،ب�ف�ك��رت�ين رئيسيتني،

األولى مرتبطة بالسودان والثانية بمصر.
ي��وم �ه��ا ت �ح��دث ع��ن ت �ق��دي��رات اس��رائ�ي�ل�ي��ة
ت�ع��ود إل��ى ف�ت��رة الخمسينيات م��ن ال�ق��رن
املاضي مرتبطة بوضع ال�س��ودان ،وتفيد
لاّ
ب��أن��ه «يّ �ج��ب أ ُي�س�م��ح ل �ه��ذا ال �ب �ل��د ،رغ��م
بعده عنا ،بأن يصبح قوة مضافة إلى قوة
ُ
العالم ال�ع��رب��ي ،ألن م ��وارده إن استثمرت
في ظل أوضاع مستقرة فستجعل منه قوة
يحسب لها ألف حساب» .وفي ضوء هذه
التقديرات« ،كان على إسرائيل أو الجهات
ذات العالقة أو االختصاص أن تتجه إلى
هذه الساحة ،وتعمل على مفاقمة األزمات
وإنتاج أزمات جديدة ،حتى يكون حاصل
ه��ذه األزم��ات معضلة تصعب معالجتها
في ما بعد».
أم� ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �ص��ر ،ف �ل��م ي� �ت � ّ
�ردد
ف ��ي ال� �ق ��ول إن ال �ت ��دخ ��ل اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ف��ي
السودان ال ينفصل عما يشكله من «عمق
اس �ت��رات �ي �ج��ي مل� �ص ��ر» .وال ي �م �ك��ن ت �ص��ور
م��وض��وع إث ��ارة للقلق وت�ه��دي�دًا للسودان
ومصر في آن معًا أكثر من مياه النيل .وقد
نجحت اس��رائ�ي��ل ف��ي تهديد األم��ن املائي
للبلدين إن م��ن خ�ل�ال االت�ف��اق�ي��ة األخ�ي��رة

ما يقارب  45في المئة
من مياه حوض النيل
يقع في جنوب السودان
مع جنوب السودان أو من خالل االتفاقات
املوقعة مع عدد من دول حوض النيل على
مدى السنوات املاضية.
وتأتي االتفاقية املائية الجديدة في وقت
ي �ط �غ��ى ف �ي��ه ال �ت��وت��ر ع �ل��ى ع�ل�اق ��ات مصر
وال� �س ��ودان م��ع م�ع�ظ��م دول ح ��وض النيل
وامل �ع��روف��ة ب ��دول امل �ص��ب ،وه ��ي إث�ي��وب�ي��ا
والكونغو الديموقراطية وكينيا وإريتريا
وتنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا.
وتنادي معظم دول املنبع بضرورة ادخال
تعديلني أساسيني على االتفاقات املائية
امل��وق�ع��ة ب�ين دول ح��وض ال�ن�ي��ل .التعديل

األول يتعلق باتفاقية  ،1929والتي تنص
على اإلخطار املسبق ملصر في حال وجود
ت ��وج ��ه الق ��ام ��ة م �ش��اري��ع م��ائ �ي��ة ف ��ي دول
حوض النيل .أما التعديل الثاني فتتواجه
فيه مصر والسودان مع دول املنبع .اذ ان
اتفاقية  ،1959ح��ددت تقاسم مياه النيل،
فحددت ملصر  55.5مليار متر مكعب في
مقابل  18.5مليار متر مكعب ل�ل�س��ودان.
املنبع أن هذا التوزيع مجحف
وترى دول
ً
ب�ح�ق�ه��ا ،م�ط��ال�ب��ة م��ن خ�ل�ال ط��رح اتفاقية
«عنتيبي» ال�ج��دي��دة بتعديل الحصص،
فيما ت�ح��رص مصر وال �س��ودان على عدم
حدوث أي تغيير في التوزيع ،وخصوصًا
أن بالد الفراعنة تعتمد بنسبة تصل إلى
 95في املئة على مياه النيل .وهو ما أدى
إل��ى رف��ض مصر وال�س��ودان التوقيع على
االتفاقية حتى يتم ال�ت��واف��ق على البنود
الخالفية.
ه��ذا االع �ت��راض امل �ص��ري ـ �ـ ال �س��ودان��ي ،لن
ي�ح��ول دون ش��روع دول امل�ن�ب��ع ،بما فيها
دول ��ة ج�ن��وب ال �س��ودان ال�ت��ي ت�ح��ول��ت إل��ى
ال ��دول ��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة م��ن دول ح��وض
ال� �ن� �ي ��ل ب� �م� �ج ��رد االن � �ف � �ص� ��ال ،ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ

