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عربيات
دوليات
إل��ى عيادتي ف��ي منطقة الحارثية ،بات
من الصعب علي التنقل بني أماكن عملي
بسبب التفجيرات ،اضافة الى تعرضي
ل �ت� �ه ��دي ��د وص� �ل� �ن ��ي م� ��رت �ي�ن ع � ��ن ط��ري��ق
ال� �ج ��وال .وك� ��ان ف �ح��وى ال �ت �ه��دي��د يشير
إل ��ى تصفية ق��ري�ب��ة خ��اص��ة ب�ع��د خطف
زم �ي �ل��ي .ل��ذل��ك ،ن�ص�ح�ن��ي زم�ل�ائ��ي ب�ت��رك
العراق .وأن��ا اعتقد أن من قام بتهديدي
ال ي�ع��رف�ن��ي ول �ك �ن��ه ك ��ان ي �ع��رف درج �ت��ي
العلمية ،ألن هناك مخططًا إلفراغ العراق
من علمائه وقتل العلم فيه».
م � �خ � �ط� ��ط ت � �ص � �ف � �ي� ��ة ع� � �ل� � �م � � ّ�اء ال� � � �ع � � ��راق
وأكاديمييه ل��م ت�ع� ّ ُ�ده وت�ن�ف��ذه ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ب � �ص� ��ورة أح� � ��ادي� � ��ة ،ب� ��ل ج ��رى
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق وال� � �ت� � �ع � ��اون ،ب� ��ل وإرش � � ��اد
االسرائيلي
وتدبير ،جهاز االستخبارات
ُ
«املوساد» .وأظهرت عدة دراسات نشرت
أخيرًا ت��ورط فرق امل��وت االسرائيلية في
اغتيال علماء وأكاديميي العراق ما بني
 2003و  .2006وف��ي تقرير أع��دت��ه وزارة
ُ
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ع��ام  ،2005كشف
ع��ن ق�ي��ام ع�ن��اص��ر إس��رائ�ي�ل�ي��ة وأجنبية
أرسلها «املوساد» بالتعاون مع الواليات
امل�ت�ح��دة إل��ى ال �ع��راق الغ�ت�ي��ال  530عاملًا
عراقيًا على األق��ل وأكثر من  200استاذ
ج��ام �ع��ة وش �خ �ص �ي��ات أك��ادي �م �ي��ة أخ��رى
منذ الغزو .2003
وك��ان��ت ع�ن��اص��ر «امل ��وس ��اد» ه ��ذه تعمل
ف��ي ال �ع��راق بقصد تصفية علماء ال��ذرة
وال �ب �ي��ول��وج �ي��ا م ��ن ب�ي�ن ع �ل �م��اء آخ��ري��ن
وأس��ات��ذة جامعة ب��ارزي��ن ،وذل��ك بعدما
فشلت الواليات املتحدة في إقناع هؤالء

يقضي باستجواب العلماء العراقيني،
لكنه فشل.
وب� �ع ��د االح� � �ت �ل��ال ،خ �ص �ص��ت ال� ��والي� ��ات
املتحدة برنامجًا بقيمة  25مليون دوالر
لتأهيل العلماء العراقيني ،الذين عملوا
ف��ي ب��رام��ج ال�ت�س�ل��ح ال �ع��راق �ي��ة .وال �ه��دف
امل�ع�ل��ن ه��و االس �ت �ف��ادة م�ن�ه��م ف��ي ب��رام��ج
لالستخدام السلمي للطاقة ،لكن الهدف
ال�ح�ق�ي�ق��ي ه ��و اس �ت �غ�ل�ال ع ��دد ك�ب�ي��ر من
هؤالء العلماء عبر ترحيلهم إلى الواليات
املتحدة وإعطائهم الجنسية األميركية
ودم �ج �ه��م ف ��ي م �ش��اري��ع م �ع��رف �ي��ة ه �ن��اك.
وذك��ر الخبير ف��ي ال�ش��ؤون اإلسرائيلية،
ع �م��اد ج ��اد ،أن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة نقلت
جوا  70من العلماء العراقيني إلى خارج

ال� �ع ��راق ،ووض �ع �ت �ه��م ف��ي م �ن��اط��ق ن��ائ�ي��ة
خشية أن يسربوا ما لديهم من معلومات،
أو يحولوا تلك املعلومات إل��ى منظمات
أو دول معادية .وأس�ف��رت ه��ذه املغريات
ع��ن زي � ��ارة ع ��دد م��ن ال �ع �ل �م��اء ال�ع��راق�ي�ين
للكيان الصهيوني ،أب��رزه��م أس�ت��اذ علم
الفيزياء ال�ن��ووي��ة ال��دك�ت��ور ط��اه��ر لبيب،
وامل �ت �خ �ص��ص ف��ي م �ج��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
الدكتور محمود أبو صالح.
أم � ��ا ال� �خ� �ي ��ار ال � �ث ��ان ��ي ،ف� �ك ��ان م� ��ا س�م��ي
«ال �خ �ي ��ار ال� �س� �ل� �ف ��ادوري» ،وي �ت �م �ث��ل في
ُ
تصفية العلماء .وتنسب التسمية الى
«مجزرة السلفادور» التي أشرفت عليها
«س � ��ي آي اي� � ��ه» ف ��ي أم� �ي ��رك ��ا ال�لات �ي �ن �ي��ة
لتصفية العلماء .وكشف علماء العراق
مع بداية الغزو ان قوات االحتالل كانت
تحمل قوائم بأسماء العلماء العراقيني
الذين وردت أسماؤهم في قوائم مفتشي
األسلحة الدوليني وعناوينهم واألبحاث
ال�ت��ي يعملون عليها ،وه��و م��ا أدى إلى
اعتقالهم أو قتلهم.
وي� �ش� �ي ��ر ال � �ع ��ال ��م ال � �ع� ��راق� ��ي ف � ��ي م �ج��ال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ن��ووي��ة ،ال��دك �ت��ور ن��ور
ال ��دي ��ن ال��رب �ي �ع��ي ،ال� ��ى أن «ال � �ع� ��راق فقد
 5500ع��ال��م منذ ال�غ��زو األنجلوأميركي
في نيسان  ،2003معظمهم هاجروا إلى
ش��رق آس�ي��ا وش ��رق أوروب� ��ا وال�ب��اق��ي تم
اغتياله».
أم� � ��ا ال� �ث ��ال ��ث ي �ت �م �ث��ل ف� ��ي االس� �ت� �ه ��داف
امل� �ب ��اش ��ر وغ� �ي ��ر امل� �ب ��اش ��ر ،وي� �ق ��وم ع�ل��ى
ف� �ل� �س� �ف ��ة امل � � � ��زاوج � � � ��ة ب� �ي ��ن ال � �خ � �ي� ��اري� ��ن
«األمل ��ان ��ي» ،أي اح �ت��واء ال�ع�ل�م��اء وإع ��ادة
توظيفهم خ��دم��ة للمصلحة األميركية،
ك �م��ا ح� ��دث م ��ع ال �ع��ال��م األمل� ��ان� ��ي ب� ��راون
(بعد ال�ح��رب العاملية الثانية) وزمالئه
ممن قامت الواليات املتحدة بترحيلهم
إل��ى أراض�ي�ه��ا ،وال�خ�ي��ار «ال�س�ل�ف��ادوري»
القائم على تصفية من يرفض اإلغراءات
األميركية.
ً
وعادة كان يتلقى العلماء واألكاديميون
ت�ه��دي��دات مباشرة لدفعهم ال��ى الهجرة
ق�ب��ل اإلق � ��دام ع�ل��ى تصفيتهم .وف ��ي ه��ذا
اإلط� ��ار ،ت ��ورد ال��دك �ت��ورة وف ��اء ال�ب�ي��ات��ي،
الحاصلة على دكتوراه في طب وجراحة
النساء ،شهادتها وتقول «غادرت العراق
بعد اش �ت��داد األزم ��ة فيه وت��زاي��د العنف
وال �ق �ت��ل ل�ل�ع�ل�م��اء وع �ل��ى ال �ه��وي��ة ،وألن��ي
كنت اعمل ف��ي مستشفيني أحدهما في
األعظمية وال�ث��ان��ي ف��ي ال �ك��رادة ،إضافة

املشاريع املائية .من وجهة نظر السودان
ومصر ،تبرز خطورة االتفاق بني جنوب
ال�س��ودان وإس��رائ�ي��ل ،في أن��ه سيؤدي إلى
زيادة استهالك املياه في الجنوب بما يؤثر
سلبًا على تدفق مياه النيل م��ن الجنوب
باتجاه الشمال ومصر ،وبالتالي سيؤدي
إل��ى خنق ال�س��ودان ومصر مائيًا .ويحتل
جنوب السودان موضعًا استراتيجيًا في
ما يتعلق بمياه النيل .ووفقًا للتقديرات،
فإن ما يقارب  45في املئة من مياه حوض
النيل يقع في جنوب السودان .كذلك ،فإن
 28في املئة من مياه النيل تمر من جنوب
السودان باتجاه الشمال قبل الوصول إلى
مصر .وبالتالي فإن أي زيادة في استهالك
املياه في الجنوب ،وهو أمر متوقع نتيجة
ح��اج��ة ال �ب�ل�اد إل ��ى ال �ع��دي��د م��ن امل �ش��اري��ع،
سينعكس سلبًا على القاهرة والخرطوم.
لكن السؤال األهم يبقى :ماذا فعلت مصر
والسودان للحؤول دون الوصول إلى هذه
النقطة؟
على الجانب السوداني ،كانت العالقة بني
ال�ش�م��ال وال��دول��ة ال��ول�ي��دة م�ن��ذ االن�ف�ص��ال
ت � ��زداد س � ��وءًا .ف �ل��م ي �ك��ن ي�م�ض��ي ش �ه��ر إال

مشاريع التنمية في جنوب السودان ستتطلب زيادة معدالت استهالك املياه
(كاميل لوباج  -أ ف ب)

جند «الموساد» 2400
عنصر ،إضافة إلى وحدة
نخبة سرية من البشمركة
الغتيال العلماء
اعتمدت الواليات المتحدة
على  3خيارات لتنفيذ
مخططها بتصفية العلماء

بالتعاون معها أو العمل ف��ي خدمتها.
ون�ق��ل م��رك��ز املعلومات الفلسطيني عن
تقرير وزارة الخارجية األميركية قوله
ُ
إنه «أجبر بعض العلماء العراقيني على
ال �ع �م��ل ف��ي م��راك��ز األب� �ح ��اث األم �ي��رك �ي��ة،
وعلى أي حال األغلبية رفضوا التعاون
في بعض الحقول وهربوا من الواليات
امل � �ت � �ح� ��دة إل � � ��ى دول أخ� � � � � ��رى» .وواف � � ��ق
البنتاغون على اقتراح املوساد لتصفية
العلماء كأفضل طريقة للتخلص منهم.
وت �ش �ي��ر م �ع �ل��وم��ات ال� ��ى أن «امل ��وس ��اد»
ج�ن��د  2400ع�ن�ص��ر ،إض��اف��ة إل ��ى وح��دة
ن �خ �ب��ة س ��ري ��ة ت �ت �ض �م��ن أك� �ث ��ر م� ��ن 200
ع�ن�ص��ر م��ؤه��ل م��ن ق ��وات ال�ب�ش�م��رك��ة من
أج��ل اإلج�ه��از على العلماء وتصفيتهم.
ّ
وقدمت أجهزة األمن األميركية إلسرائيل
س �ي��ر ح �ي��اة ك��ام �ل��ة ل�ل�ع�ل�م��اء ال �ع��راق �ي�ين
واألك��ادي �م �ي�ين م��ن أج ��ل ت�س�ه�ي��ل عملية
قتلهم ،بحسب التقرير.
وتقول دراسة لالستاذ اسماعيل جليلي
ُبعنوان «محنة األكاديميني العراقيني»،
ق � ّ�دم ��ت ال ��ى م��ؤت �م��ر م��دري��د ال ��دول ��ي في
نيسان  ،2006إن «املوساد» االسرائيلي
ّ
ش ��ن  307اع � �ت� ��داءات ع �ل��ى األك��ادي �م �ي�ين
واألط � �ب� ��اء ،وت �م �ك��ن م ��ن اغ �ت �ي��ال  74في
امل �ئ��ة م �ن �ه��م .وه � ��ؤالء م ��وزع ��ون بحسب
التخصص 31 ،في املئة منهم علماء في
العلوم ،و 23في املئة في الطب ،و  21في
املئة في اإلنسانيات.
ّ
أم��ا ف��ي امل �ج��ال ال�ع�ل�م��ي ف �م��وزع��ون على
الشكل التالي 33 ،في املئة هندسة ،و14
في املئة زراعة ،و  13في املئة فيزياء ،و 10
في املئة كيمياء ،و  7في املئة بيولوجيا.
وب � �ح � �س� ��ب امل� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ات ،ف� � � ��ان ن �س �ب��ة
االغ�ت�ي��االت م��وزع��ة على الشكل التالي،
 57في املئة في بغداد ،و 14في املئة في
املوصل ،و 6في املئة في النجف ،ونسب
أقل في األنبار وتكريت والحلة وكربالء
وكروك وديالى .وتلحظ الدراسة ارتفاع
ن�س�ب��ة االغ �ت �ي��االت ت��دري�ج�ي��ًا م�ن��ذ 2003
حتى تصل الى ذروتها في .2006
وي � ��ورد ج�ل�ي�ل��ي ف ��ي دراس� �ت ��ه م�ج�م��وع��ة
مالحظات ،منها أن اغتيال األكاديميني
العراقيني ظ��اه��رة ج��دي��دة ف��ي ال�ع��راق لم
تحدث قبل نيسان  ،2003وأن نمط القتل
يكشف ع��ن حملة وأه ��داف م��رع�ب��ة ،وأن
عملية االغ�ت�ي��ال وال�خ�ط��ف والتهديدات
ل�لأك��ادي�م�ي�ين واألط �ب��اء إلج �ب��اره��م على
مغادرة العراق ال تتبع أي نمط طائفي.

ويسجل اش�ت�ب��اك سياسي ـ�ـ عسكري بني
البلدين ،لتغيب مع هذا التردي املتواصل
في العالقات أي فرصة لتوقيع اتفاقيات
م��ائ�ي��ة ح��ول كيفية ت�ق��اس��م ال�ح�ص��ة التي
كانت مخصصة للسودان قبل االنفصال
وب ��ات ع�ل�ي��ه ت�ق��اس�م�ه��ا ح��ال�ي��ًا م��ع ج�ن��وب
ال � � � �س� � � ��ودان .ك � ��ذل � ��ك غ � ��اب � ��ت ت � �ح ��ت وط � ��أة
ال �خ�ل�اف��ات أي ف��رص��ة ل�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ات
م��ائ�ي��ة ت��راع��ي م�ص��ال��ح ال� �س ��ودان .أم��ا في
م�ص��ر ،فلعل م�ل��ف م�ي��اه ال�ن�ي��ل ش�ك��ل أح��د
أكثر امللفات تجسيدًا لفشل الدبلوماسية
امل�ص��ري��ة ف��ي ال �ق��ارة األف��ري�ق�ي��ة ،ب�ع��دم��ا تم
ت�ج��اه��ل ال�ع�لاق��ة م��ع ه��ذه ال� ��دول .وه��و ما
ت�ج�س��د ب��وض��وح ف��ي ف�ش��ل م�ص��ر ب��اق�ن��اع
جنوب ال�س��ودان باستئناف العمل بقناة
ج��ون�ق�ل��ي ل�ل�ح��د م��ن ت�ب�خ��ر امل �ي��اه امل �ق��درة
بما بني  40إلى  50مليار متر مكعب .على
املقلب اآلخ��ر ،أحسنت إس��رائ�ي��ل م��لء هذا
الفراغ .فلم توفر فرصة لتقديم الدعم لدول
ّ
تضيق من
املنبع الق��ام��ة م�ش��اري��ع مائية
خاللها الخناق على مصر وال�س��ودان من
جهة وت�ع��وض نقص امل�ي��اه ال��ذي تعانيه
من جهةٍ ثانية.

إسرائيل تريد هدم
قرية فلسطينية
طالبت «اإلدارة املدنية» التابعة
للجيش اإلسرائيلي ،أمس ،بهدم
قرية زنوطة في جنوب الضفة
الغربية ،بحجة أنها مقامة على
موقع أثري غير مهم ،علما أنها
أقامت مستوطنات على مواقع
أثرية أكثر أهمية في مدينة
الخليل والبلدة القديمة في القدس.
وذكرت صحيفة «هآرتس»
أن املحكمة العليا اإلسرائيلية
ستنظر األسبوع املقبل في
التماس قدمه سكان قرية زنوطة
وجمعية حقوق املواطن في
إسرائيل يطالبون فيه بأن ُت ّ
عد
«اإلدارة املدنية» خطة بناء مفصلة
للقرية ملنع تنفيذ أوامر عسكرية
بهدم القرية ،لكن «اإلدارة املدنية»
ترفض هذا الطلب ،وتطالب
السكان الفلسطينيني باالنتقال
للسكن في بلدة الظاهرية .ونقلت
الصحيفة عن عالم آثار إسرائيلي
أن «اإلدارة املدنية» قررت
مصادرة  120دونما في زنوطة،
بينما املوقع األثري أقل بكثير من
نصف هذه املساحة.
(يو بي آي)

محكمة إسرائيلية تعطي
مهلة جديدة إلخالء مستوطنة

وافقت املحكمة العليا االسرائيلية،
أمس ،على منح السلطات
االسرائيلية مهلة جديدة الخالء
مستوطنة ميغرون ،أقدم
وأكبر ما يعرف باملستوطنات
العشوائية في الضفة الغربية
املحتلة ،تنتهي في  21آب .وهي
املرة الثانية التي يمنح فيها
القضاء االسرائيلي املستوطنني
مهلة الخالء ما استولوا عليه.
وكانت حكومة بنيامني نتنياهو
(الصورة) قد طلبت من املحكمة،
التي امرت بإزالة هذه املستعمرة،
تأجيل موعد طرد املستوطنني
في ميغرون ،الذي كان محددا في
األول من آب ،ثالثة اسابيع.
(أ ف ب)

عودة معتقل سعودي
سابق في إسرائيل
وصل املعتقل السعودي في
إسرائيل ،عبد الرحمن محمد
العطويلى ،إلى الرياض ،أول من
أمس ،بعدما قضى ما يقرب من
 7سنوات في سجون االحتالل،
آتيًا من الواليات املتحدة ،بحسب
ما أكد محاميه .وكان العطوي قد
ُ
اعتقل من قبل سلطات االحتالل
بعدما ضل طريقه بالقرب من
منطقة نويبع واجتاز الحدود
املصرية الفلسطينية منذ 7
سنوات تقريباَّ .
وتم ترحيله إلى
الواليات املتحدة في تشرين
الثاني .2011
(يو بي آي)

