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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

ة وبدايات غزو العراق، كما وردت  أهم األفكار الواردة في هذا العدد الذي يركز على قصيلييما ف

توضح الصورة أكثر عن ت وضد كل األعداء، عسى أن ءوالخطة الهجوم وثمن ال: في الكتب الثالثة

  : الغزواذله  والدواعي اإلستراتيجيةسباباأل
  

 عندما جرى تأسيس ما يعرف بـ ٩٧عراق في الفكر السياسي األمريكي إلى عام تعود قصة غزو ال

من  قبل عدد من رموز اإلدارة الحالية الذين كان لبعضهم نفوذ واضح في " مشروع قرن أمريكي جديد"

 ديك تشيني، دونالد رامسفيلد، اليوت ابرامر، جون بولتون، ريتشارد"اإلدارة السابقة، وأهم أولئك الرموز 

  "بول وولفوفيتز"أما األب الروحي أو المنظر األهم للمشروع فهو نائب وزير الدفاع الحالي . بيرل
 

 كشف بول اونيل وزير الخزانه  , في تصريحات جريئه من المتوقع ان تسبب حرجا بالغا للبيت االبيض

 خالل  , صدام حسين عن ان الرئيس جورج بوش خطط لغزو العراق واالطاحه بنظام  , االمريكيه السابق

  ٢٠٠١ االيام االولي من دخوله البيت االبيض في شهر يناير عام

  

 كتاب في اونيل بول وزير الخزانة السابق اطلقها المعلومات التي كشف عنها كالرك مع تأكيدات وتتطابق

  ذ االيام مناالميركيةاصدره مؤخرا، ان االطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين كان هاجسا لدى االدارة 

  االولى لتسلمها السلطة

  

 الرئيس االميركي جورج ٢٠٠٣يتهم ريتشارد كالرك، منسق مجلس األمن القومي االميركي حتى مارس 

  وبأنه قاد بالده الى نزاع غير ضروري» القاعدة«دبليو بوش بأنه بدد فرصة القضاء على تنظيم 

  

ون مكافحة االرهاب ان مبررات غزو ايران اكثر من اعتبر ريتشارد كالرك المستشار االميركي السابق لشئ

 واتهم ادارة جورج بوش الرئيس األميركي بأنها قصرت في التصدي لالرهاب مبررات غزو العراق

وبتبديد طاقتها بمهاجمة العراق وأنه كان سيكون من المعقول لو غزت الواليات المتحدة ايران وليس 

  العراق

  

كانت تعد » القاعدة« مناسبة معلومات للرئيس بوش تفيد بأن ٤٠في » سي اي ايه«فلقد قدمت الـ 

  وبالتالي، فان الرئيس كان على اطالع جيد حول خطر الهجوم. لهجوم في الواليات المتحدة

  

بوش لم يفعل «لكن . حاول كالرك جاهدا تطبيق سياسة تدعو الستباق اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر

  م حسين ارتكاب تلك االعتداءاتشيئا واراد ان ينسب لصدا
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  فهرست المواضيع

  
  لشعبية بوشالجارفة من الكتب سيل) ١

  يطارد بوش في حملته االنتخابية» الكتب المضادة«كابوس ) ٢

  سيل من الكتب المضادة لبوش يغمر المكتبات) ٣

  : اونيل وزير الخزانة األميركية السابقبول) ٤

  بوش خطط لغزو العراق بمجرد دخوله البيت األبيض

  بشأن العراق  مساعداه يردون على تصريحات أونيل بوش و) ٥

  في كتاب جديد يكشف تفاصيل اجتماعات البيت االبيض )٦

  بوش خطط لغزو العراق بعد دخوله البيت االبيض

  اونيل االميركية تفتح تحقيقات حول اتهامات  الخزانة)٧

  بوش يدافع عن قرار الحرب بميراث كلينتون
 ش الذي دفع ثمن والئهبول أونيل وزير خزانة بو )٨
   ألف وثيقة تروي حكايات السياسة األميركية من خلف دهاليز واشنطن السرية١٩

   أونيل يصور الرئيس األميركي سطحياًكتاب )٩

  بوش أكثر اهتماماً بالبرغر عن الرغبة في المعرفة

  المحتملة جذور الحرب على العراق وتداعياتها. . .  تصريحات أونيل )١٠

  اب جديد كتفي )١١

  ٢٠٠١بوش خطط للحرب على العراق مطلع 

  ٢٠٠١ بوش طلب إعداد خطة حرب العراق في نوفمبر )١٢
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   خطة الهجوم يكشف أسراراً جديدة كتاب)١٣

  السفير السعودي بواشنطن اطلع على قرار حرب العراق قبل باول

   مانشر بكتاب خطة الهجومحول )١٤

  ق غير صحيحنفي بندر بشأن خطة حرب العرا: وودوارد

  !الصحه لما تردد انني آخر من يعلم: باول )١٥

  السعودية تنفي سعيها لتخفيض اسعار البترول لدعم بوش إنتخابياً

  : السابق للبيت االبيضالمستشار )١٦

   سبتمبر١١بوش تمنى سماع عالقة صدام بهجمات 

  السابق األبيض ينفي اتهامات مسئول مكافحة االرهاب البيت )١٧

  اولبرايت وكوهين وباول ورامسفيلد في هجمات سبتمبراستجواب 

   بوش من اهمال التهديد اإلرهابيإلنقاذ )١٨

  الجمهوريون يحاولون تجريم كالرك بالكذب

  اداء بوش في الحرب على االرهاب سيء للغاية:  االبيضبالبيت  مستشار)١٩

   الدارة بوش تتحدى من يكذبها اتهاماته)٢٠

  توسيع دائرة النار من أفغانستان إلى العراقرامسفيلد وراء : كالرك 

  : االميركي السابق لمكافحة االرهاب المستشار)٢١

  مبررات غزو إيران أكثر من العراق

  الحرب في العراق عززت تنظيم القاعدة:  كالرك )٢٢
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  :لالطالع على قصة غزو العراق البد من الرجوع الى هذه الكتب الثالثة على االقل

  ) السابقاألمريكيالخزانة وزير (        بول اونيلثمن الوالء    -

 الصحفي االميركي المعروف مكتشف فضيحة (وودواردخطة الهجوم         بوب  -

 )ووترجيت التي أطاحت بالرئيس السابق ريتشارد نيكسون

 المسئول السابق في إدارة بوش والخبير السابق في (ضد كل االعداء     ريتشارد كالرك -

   االرهابمكافحة           شئون

  :وهذا ما تم تناوله في هذا العدد

  لشعبية بوشالجارفة من الكتب سيل

18 Feb 2004 – االماراتية جريدة البيان  

فبعد أن قفز كتابه الحائز على جائزة .  الكاتب مايكل مور بمفرده على الساحة اآلنيعد لم

 شرسةوالذي يشن فيه مور حملة » ؟أين وطني« للكتب الوثائقية والذي يحمل عنوان االوسكار

 صادفت حينتهدف الى تغيير النظام في الواليات المتحدة الى قوائم الكتب االحسن مبيعا في 

 مجموعة كبيرة من الكتب التي تنتقد إصدار بدأ الناشرون االن في النجاحكتب مماثلة نفس 

  . الرئيس جورج بوش

  

 الكتب ستصدرها هذه من ٢٥ هنالك أنول يوم أمس األ» توداى.أى.اس.يو « صحيفة وذكرت

 فيه حملة بوش العادة انتخابه ستحتدم غضون االشهر المقبلة في الوقت الذي في دور النشر

  . لتبلغ ذروتها في نوفمبر

  

االسرة « الكتب االحسن مبيعا بالفعل الكتاب الذي ألفه كيفين فيليبس بعنوان قوائم ويتصدر

والذي » ثمن الوالء« و»اطية والثروة وسياسة الخداع في آل بوشاالرستقر:  االميركيةالحاكمة

 السابق من بينها خطط أعدتها إدارة الخزانةيحتوى على أسرار كشف عنها بول أونيل وزير 

 الهجمات االرهابية التي تعرضت لها الواليات منالرئيس بوش لغزو العراق قبل فترة طويلة 

   .٢٠٠١المتحدة في سبتمبر عام 

  

، وهو من »لماذا يخسر الغرب الحرب على االرهاب« الكتب التي سترى النور قريبا بين ومن

 وآلآل بوش « عضو مجهول الهوية في وكالة المخابرات االميركية وكتاب آخر بعنوان تأليف

  . للمؤلف دريج أونجر» سعود
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: االعداءضد كل  «كتاب الكتب االخرى التي من المتوقع أن تحقق مبيعات قياسية بين ومن

 من تأليف ريتشارد كالرك المسئول كتابوهو » خفايا حرب البيت االبيض على االرهاب

أسوأ من « كتاب وأيضا  االرهابمكافحةالسابق في إدارة بوش والخبير السابق في شئون 

 وهو من تأليف جون دين الذي كان مستشارا للرئيس »بوشالرئاسة السرية لجورج : ووترجيت

  .  من الرئاسة بسبب فضيحة ووترجيتاستقالد نيكسون والذي االسبق ريتشار

وهو » بوش على االريكة« الكتب االخرى التي تتناول انتقادات لبوش وسياسته كتاب بين ومن

 المحلل النفسي جوستين فرانك والذي يصف الرئيس االميركي بأنه شخص متصلب الفكر تأليف

  .  رؤية ضيقة للعالم من حولهوصاحب

.  كل الكتب التي صدرت عن بوش تنطوى على جوانب سلبية وانتقادات ضدهليس ولكن

» كيف أصبح بوش رئيسا عظيما: وشدولة ب« الكتب يمتدحه ومن بينها كتاب هذهفالبعض من 

داخل بيت جورج بوش : مسألة شخصية « جون بودهوريتس وأيضا كتاب تأليفوهو من 

  أ .ب.د.  كيسلررونالدلمؤلفه » االبيض

  يطارد بوش في حملته االنتخابية» الكتب المضادة«وس كاب

25 Apr 2004 –جريدة البيان االماراتية 

هل األمر ينطوي على مؤامرة حقا؟ هل تكاتفت مجموعة من دور النشر واجهزة االعالم 

االميركية معا من اجل توجيه ضربة قاصمة للرئيس االميركي جورج بوش من شأنها ان 

فترة رئاسة ثانية ابتداء من نوفمبر المقبل؟ هل يمكن الحديث في هذا تقوض جهوده للفوز ب

  السياق عن نظرية مؤامرة بالفعل؟ 
 

البريطانية امس عن تأثير سلسلة » االوبزرفر«تلك هي بعض االسئلة التي اثارتها صحيفة 

 تسببت الكتب المتتابعة التي ظهرت في اآلونة االخيرة لتهاجم سياسة الرئيس االميركي، والتي

في ان يعاني الجمهوريون من كابوس لم يخرجوا منه حتى اآلن، بينما شكلت حلما طالما راود 

  . الديمقراطيين

  

التي قامت باصدار عدة كتب في الفترة » سيمون اند شوستر«وتشير الصحيفة الى ان دار نشر 

تها كتاب بوب ، وفي مقدماالخيرة تهاجم سياسة بوش في تناول موضوع االرهاب وغزو العراق

الذي اتهم فيه بوش بأنه » ضد كل االعداء«وكتاب ريتشارد كالرك  »خطة الهجوم«ودوارد 

  فشل في محاربة االرهاب 
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وتشير الصحيفة كذلك الى كتاب كرايغ . وكشف عن أسرار وخبايا زلزلت االوساط االميركية

ثمن «بول اونيل بعنوان وكتاب اعترافات وزير الخزانة السابق » آل بوش و آل سعود«اونغر 

   .»الوالء

وتوضح الصحيفة ان الجمهوريين فطنوا الى تلك المحاولة الرامية الى النيل من بوش قبل 

االنتخابات فبادروا الى التحرك عن طريق شن هجوم شرس على المؤلفين الذين تنشر دار نشر 

القول انهم من امثال اونيل اليسارية واعمالهم وذلك باالشارة الى ميلوهم » سيمون اند شوستر«

وكالرك، كانوا بعيدين كل البعد عن دوائر المقربين من بوش، وبالتالي غير عالمين ببواطن 

  . االمور

وحاول القائمون على دار النشر درء التهم الموجهة اليهم بالقول ان عملهم ال يحمل اي صبغة 

 االقل من الكتب العشرة التي سياسية، واوضح تقرير الصحيفة اللندنية ان خمسة كتب على

هي كتب تتضمن هجوما حادا » نيويورك تايمز«تشكل قائمة الكتب االكثر مبيعا بحسب صحيفة 

  . على الرئيس االميركي

  سيل من الكتب المضادة لبوش يغمر المكتبات
8 Aug 2004 –جريدة البيان االماراتية 

اقل من مئة يوم من اآلن، يتوقع ان يصدر مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسة األميركية بعد 

وتركز هذه .قريبا عشرات الكتب التي تنتقد جورج بوش لتمأل رفوف المكتبات االميركية

المؤلفات التي ستغمر دور الكتب في الواليات المتحدة على تحليل اداء بوش استنادا الى 

 عندما يقول الناقدون انني لم في الحقيقة اشعر بالضيق«مالحظة ساخرة ادلى بها هو نفسه، قائال

وخالل .»انظروا ماذا فعلت من اجل صناعة نشر الكتب. االقتصاد) مجال(اقم بما يكفي في 

االشهر الستة االولى من العام الحالي، احتلت عدة كتب حول بوش الصدارة على قائمة الكتب 

  . االكثر مبيعا في الواليات المتحدة

) ذي برايس اوف لويالتي(» ثمن الوالء«الحديث حولها عنوان وحمل احد هذه الكتب التي كثر 

الذي يصف فيه مؤلفه وزير المالية السابق بول اونيل، الرئيس االميركي خالل االجتماعات 

  . »كالرجل االعمى في غرفة تغص بالصم«الحكومية في البيت االبيض بانه 
ويصف فيه فريق الرئيس »  الرئيسكل نسيج«ويتوقع خالل االسبوع الحالي صدور كتاب بعنوان 

  . »اكثر فرق العالقات العامة في البيت االبيض عدوانية«لالتصاالت بانه 

  

اتاك بودلز (» هاجم كالب البودلز وغيرها من وسائل االعالم المتحولة«اما الكتاب الذي يحمل عنوان 

ر الجاري فقد وصفه النقاد ويفترض ان يصدر في الخامس والعشرين من الشه) اند اذرز ميديا ميوتانس

كالب حراسة جورج بوش الملوحون «التلفزيونية التي تشبه » فوكس نيوز«المحافظون بانه نقد لشبكة 

  . »بذيولهم للحرب
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التسلسل الهرمي للقيادة «اال ان الكتاب الذي يتوقع ان ينفد من المكتبات بسرعة يحمل عنوان 

 ١١/٩شين اوف كوماند ذي رود فروم (»  غريبالطريق من الحادي عشر من سبتمبر الى ابو

وقد الف الكتاب الذي يتوقع ان يصدر في المكتبات في الحادي والعشرين من ).تو ابو غريب

الشهر المقبل الصحافي سيمور هرش الذي فجر فضيحة االنتهاكات التي ارتكبتها القوات 

  الوكاالت. االميركية في السجن العراقي

  
  :انة األميرآية السابق اونيل وزير الخزبول

  بوش خطط لغزو العراق بمجرد دخوله البيت األبيض

12 Jan 2004 -جريدة البيان االماراتية   
تلفزيوني أن الرئيس جورج بوش كشف بول أونيل وزير الخزانة األميركية السابق، في حديث 

ى أن اإلدارة مشيراً إل، خطط لغزو العراق في أعقاب دخوله البيت األبيض بأيام معدودة

  األميركية بدأت في

 دراسة استخدام القوة وإطاحة النظام العراقي والتخطيط لمرحلة ما بعد الغزو في مطلع عام 

، إن شاغل مجلس األمن ٢٠٠٢ في ديسمبر أجبر على اإلستقالة وقال الوزير الذي .٢٠٠١

وقال .غزو العراقوإيجاد سبيل لالقومي األميركي آنذاك كان يرتكز على تحقيق رغبة بوش 

الرئيس العراقي (كان هناك منذ البداية اقتناع بأن » سي بي اس«اونيل في مقابلة مع محطة 

  . صدام حسين شخص سيء وينبغي أن يرحل) المخلوع

لكتاب بعنوان ويعد الوزير الذي أقيل من منصبه بعد عامين من الخدمة، المصدر الرئيسي 

الذي سيصدر غداً بقلم مراسل » بيض، وتعليم بول أونيل جورج بوش، البيت األ:ثمن الوالء«

وعبر أونيل في الكتاب عن دهشته من موقف .السابق، رون سوسكيند» وول ستريت جورنال«

مجلس األمن القومي األميركي السلبي إزاء رغبة الرئيس بوش في اإلطاحة بصدام وعدم 

  . التساؤل عن دواعي الغزو

ق ان موقف مجلس األمن انحصر في التفكير في كيفية تحقيق رغبة وقال الوزير األميركي الساب

كان ذلك هو التوجه العام، الرئيس . كان األمر برمته محصورا في إيجاد سبيل للغزو«الرئيس 

  . ، بحسب مقتطفات الكتاب»يقول اذهبوا واعثروا لي على طريقة لتنفيذ هذا

ع الشبكة التلفزيونية إن وزير الخزانة السابق وعلى الصعيد ذاته، قال معد الكتاب في مقابلة م

ومسئولين آخرين في البيت األبيض قدموا له مستندات تخص فترة الشهور الثالثة األولى من 

 تكشف عن أن إدارة بوش كانت تبحث آنذاك الخيارات العسكرية إلزاحة صدام ٢٠٠١عام 

خطة (مة سري وبعنوان آحداها تحمل كل. هناك مذكرات«وأشار المراسل الصحفي .حسين

  . »)للعراق بعد صدام
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الملتمسون األجانب «تحت عنوان ) البنتاغون(واستشهد سوسكيند بوثيقة لوزارة الدفاع األميركي 

والتي ـ وعلى ذمة المراسل الصحفي ـ تحدد مناطق االكتشافات » لعقود حقول النفط العراقية

ة حول العالم، وتحركات ونوايا كل منها في  دول٤٠ إلى ٣٠النفطية باإلضافة إلى متعهدين من 

  . العراق

، أحد اجتماعات البيت األبيض التي »سي بي اس«ووصف الصحفي، بحسب ما نقلت شبكة 

ناقشت المرحلة الثانية من خطة الرئيس بوش االقتصادية، والتي أشار فيها بوش لخطته 

  . »ن نعطي كذلك الطبقة الوسطىأال يجب أ.. ألم نعط األغنياء أمواالً«الستقطاع الضرائب 
  

األعمى في غرفة مليئة «وكان أونيل وصف الرئيس األميركي في أحد االجتماعات الوزارية ب

وقال اونيل للشبكة االميركية ان بوش لم يسأله سؤاال واحدا أثناء أول مقابلة بينهما .»بالصم

جرد حوار من طرف حسبما اذكر كان م«وأضاف . وجها لوجه والتي استمرت قرابة ساعة

مجاال سوى «ومضى يقول إن افتقار بوش للحوار مع اآلخرين ال يترك لمستشاريه .»واحد

  .»تخمين ما يحتمل أن الرئيس يفكر فيه
  

نقدر خدمته، «: ورفض المتحدث باسم البيت األبيض، سكوت مكليالن، تصريحات أونيل، وقال

لة تبرير آرائه الشخصية أكثر منه متعلقاً بالنظر يبدو ان العالم بالنسبة للسيد أونيل يتعلق بمحاو

  . »الى واقع النتائج التي نحققها من أجل الشعب األميركي

  ) سي ان ان ـ إيالف(

  بشأن العراق  بوش ومساعداه يردون على تصريحات أونيل 

دافع الرئيس االمريكي جورج بوش عن قراره باالعداد للحرب على العراق منذ يناير  

  .ك على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الخزانة السابق بول أونيلوذل٢٠٠١ 

بدأنا عملنا  وقال " إننا كنا مثل االدارة السابقة نساند تغيير النظام في العراق"وأوضح بوش 

  .فجأة٢٠٠١ سبتمبر ١١ بالمراقبة الى أن جاءت أحداث 

د استهل مهمته بوضع الحرب على ومن جهتها نفت الخارجية االمريكية أن يكون جورج بوش ق 

  .العراق كهدف رئيسي

وقال المتحدث أدام ايرلي ان بوش أعطى صدام حسين فرصة تغيير االوضاع بشرف غير أنه 

  .ببساطة لم يفعل

قاموا بما كان يمكن فعله من أجل حل المسألة سلميا " وأضاف أن بوش ووزير الخارجية والحلفاء 

  ".القوةقبل أن ينتقلوا الى استعمال 

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الخزانة االميركية االثنين أنها طالبت بفتح تحقيق رسمي لتحديد 
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 قد خرق السرية حول العمل الداخلي الدارة الرئيس بول اونيلما اذا كان وزير الخزانة السابق 

  .جورج بوش

وثيقة كتب عليها " سي بي اس"وكان اونيل عرض االحد في مقابلة على شاشة محطة التلفزيون 

  ".سري"

وقال المتحدث باسم الوزارة روب نيكوالس استنادا الى هذه الحلقة التلفزيونية نقلنا طلبنا بالتحقيق 

  .الى مكتب المفتش العام في الوزارة

وكان اونيل الذي تحدث عن كتاب كان هو نفسه المصدر الرئيسي لما تضمنه والذي يحمل عنوان 

قريبا قد كشف في المقابلة التلفزيونية التي اجراها معه الصحافي السابق في  وسيصدر "ثمن الوفاء"

  . ستريت جورنال رون سوسكيند طريقة العمل الداخلي الدارة بوشصحيفة وول

  .الف وثيقة من جانب بول أونيل١٩ ولتفنيد معلوماته قال رون سوسكيند انه حصل على حوالي 

 العالم
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  في آتاب جديد يكشف تفاصيل اجتماعات البيت االبيض
  بوش خطط لغزو العراق بعد دخوله البيت االبيض

  بايام والبنتاجون اعد خططا مبكره الستغالل البترول العراقي
   مستشارو الرئيس اآتفوا بالبحث : اونيل

  عن الوسائل الكفيله بتحقيق رغبته باسقاط صدام
  

   : ت االنباءواشنطن وكاال
 

 كشف بول اونيل وزير  , في تصريحات جريئه من المتوقع ان تسبب حرجا بالغا للبيت االبيض

عن ان الرئيس جورج بوش خطط لغزو العراق واالطاحه بنظام صدام   , الخزانه االمريكيه السابق

قبل اشهر عديده  و ,٢٠٠١  خالل االيام االولي من دخوله البيت االبيض في شهر يناير عام , حسين

 ورسم اونيل الذي اجبر علي االستقاله من منصبه في  , من وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر

تكشف عن سيطره   ,  صوره للمداوالت التي تجري داخل البيت االبيض ٢٠٠٢ شهر ديسمبر عام

 في حين  , اره بوش علي تحديد توجهات وسياسات اد , الجمهوريين االيديولوجيين اليمينيين المحافظين

   . يلتزم الرئيس االمريكي الصمت

اس  . بي .  وشبكه سي ,  ادلي بها الي مجله تايم االمريكيه , فقد اوضح اونيل في سلسله من التصريحات

 جورج بوش البيت  :  للدعايه عن كتاب جديد يحمل اسم ثمن الوالء , التليفزيونيه امس االول

الذي سيصدر اليوم بقلم مراسل وول ستريت جورنال السابق رون  تعليم بول اونيل  .. االبيض
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 ان  ,  شهرا قضاها داخل اداره بوش ٢٣  ولكنه في جوهره مذكرات شخصيه الونيل عن , ساسكيند

  ,٢٠٠١ الرئيس بوش خطط لغزو العراق في االيام االولي من دخوله البيت االبيض في يناير عام

  ,  اقتناع لدي الرئيس بوش بان الرئيس العراقي المعتقل صدام حسينوقال انه منذ البدايه كان هناك

 وعبر اونيل عن دهشته ازاء الموقف السلبي العضاء مجلس االمن  , رجل سييء وعليه ان يرحل

 وقال ان موقف  ,  ورغبه الرئيس بوش في ذلك الذين لم يتساءلوا عن مبررات غزو العراق , القومي

 وكان التوجه العام هو ان الرئيس يقول  , صر في كيفيه تحقيق رغبه الرئيسمجلس االمن القومي انح

 بحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها الصحف االمريكيه  , اذهبوا واعثروا لي علي طريقه لتنفيذ هذا

   . امس

  

ده  وقيام الواليات المتح , وقال بول اونيل انه كانت لديه مخاوفه بشان تطبيق مفهوم الحرب الوقائيه

 وكشف اونيل  ,  باعتبار ان ذلك قفزه حقيقيه وضخمه , بعمل منفرد واتخاذ القرارات بمعزل عن العالم

 وحضر خاللها اجتماعات مجلس االمن  ,  شهرا قضاها في منصب وزير الخزانه ٢٣ عن انه خالل

  , ير الخارجيه وكولين باول وز ,  الذي يضم ايضا كوندوليزا رايس مستشاره االمن القومي , القومي

  ودونالد رامسفيلد وزير

 واضاف ان التقارير  ,  لم يطلع علي اي دليل حقيقي عن وجود اسلحه دمار شامل في العراق ,  الدفاع

 مشيرا الي  , االستخباراتيه التي سمح له باالطالع عليها تضمنت تاكيدات ومزاعم عبر عنها اشخاص

  ,  بين ما هو دليل حقيقي ومزاعم وتلميحات او استنتاجاتانه لم يكن غبيا وانه قادر علي التفرقه

   . يمكن استنتاجها من مجموعه افتراضات

 ان اونيل لم يكن في موقع  ,  اكد مسئول في االداره االمريكيه لمجله تايم , وردا علي هذه التصريحات

ث باسم البيت  ورفض سكوت ماكيالن المتحد , يوهله لالطالع علي هذه النوعيه من المعلومات

 ما اذا كان البيت  ,  كما رفض ان يوكد او ينفي ,  التعليق علي مضمون كتاب لم ينشر بعد , االبيض

الي ان صدام حسين كان خطرا علي السالم  لكنه اشار  , االبيض قد خطط لغزو العراق مبكرا

   . ث وزاد خطره بعد هذه االحدا , واالستقرار قبل احداث الحادي عشر من سبتمبر

  

وانتقد اونيل النه يهتم بتبرير معتقداته اكثر من فهم حقائق الموقف والنتائج التي انتهت اليها عمليه 

   . غزو العراق

اس ان وزير  . بي .  قال معد الكتاب رون ساسكيند في حديث مع شبكه سي , وعلي صعيد الكتاب ذاته

موا له مستندات تتعلق بالشهور الثالثه االولي  قد , الخزانه السابق ومسئولين اخرين في البيت االبيض

 تكشف عن ان اداره بوش كانت تبحث انذاك الخيارات العسكريه الزاحه صدام  ,٢٠٠١ من عام

 واشار المراسل الصحفي الي انه كانت هناك مذكرات تحمل كلمه سري وبعنوان خطه  , حسين

الساعون االجانب دفاع االمريكيه تحت عنوان  واستشهد ساسكيند بوثيقه لوزاره ال , للعراق بعد صدام
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 تشير الي ان البنتاجون بحث مبكرا في عمليه توزيع احتياطي  , لعقود حقول البترول العراقيه

 باالضافه الي  ,  وانه حدد مناطق االستكشافات البتروليه , البترول العراقي علي الشركات البتروليه

   . نياتهم بشان االستثمار في البترول العراقي دوله و ٤٠  او ٣٠ اسماء متعاقدين في

  

 ان اداره بوش كانت مركزه بشكل كامل علي منح اعفاءات ضريبيه  : وينقل ساسكيند عن اونيل قوله

 وان االداره لم تكن مستعده  ,  الذين مولوا حمله بوش االنتخابيه باموالهم , غير مسبوقه لالغنياء

 وقال  , بشان تاثير هذه االعفاءات علي عجز الميزانيه االمريكيهلالستماع لتحفظات وزير الخزانه 

 قال له االخير لقد اثبت الرئيس  , اونيل انه حين طرح االمر علي ديك تشيني نائب الرئيس االمريكي

االسبق دونالد ريجان ان عجز الميزانيه غير مهم وانه من المهم فوز الجمهوريين في انتخابات 

   . عضاء الكونجرسالتجديد النصفي ال

وقدم معد الكتاب عرضا الحد االجتماعات التي جرت داخل البيت االبيض حول المرحله الثانيه من 

  ..  قال خاللها بوش الم نعط االغنياء امواال ,  بشان خفض الضرائب , خطه الرئيس بوش االقتصاديه

لمح الي ضروره االلتزام  لكن كارل رون مستشاره ا .. اال يجب ان نعطي ذلك للطبقه الوسطي

   . بالمبدا وعدم التردد في اتخاذ القرار

  

  , ويستعرض الكتاب الكثير من التفاصيل الداخليه بشان االجتماعات التي تجري في البيت االبيض

   .  ان الرئيس بوش يفتقر الي الحوار مع االخرين : وقال اونيل في هذا الكتاب

  ,  استمرت قرابه ساعه , بينه وبين الرئيس االمريكي وجها لوجهوكشف عن انه في اثناء اول مقابله 

  كان

   .  ظل هو يتحدث دون ان يعلق الرئيس بوش بكلمه واحده ,  مجرد حوار من طرف واحد

  

ويوضح الكتاب وجود انقسام داخل اداره بوش بين جناح الجمهوريين المعتدلين والعناصر التي 

 ومن بينهم اونيل وكولين باول وكريستين تودرويتمان  , البخدمت خالل فتره حكم الرئيس بوش ا

 وبين مجموعه المحافظين االيديولوجيين  ,  التي قدمت استقالتها , الرئيسه السابقه لوكاله حمايه البيئه

ان ديك تشيني نائب الرئيس هو العقل السياسي  ويشير الكتاب الي  , اليمينيين المتشددين الجدد

 في حين  , ويقوم كارل دوف بتحويلها الي سياسه عمليه يحدد التوجهات االساسيه  الذي , لالداره

 مثل  , تتولي االله االعالميه تسريب ما يثبت ان الرئيس بوش هو الذي يتخذ القرارات الحاسمه

الكتاب الذي اعده بوب وودورد مراسل صحيفه واشنطن بوست عن طريقه اتخاذ قرار الحرب ضد 

   . العراق

ا الن الكتاب سيمثل اداه خطيره يمكن للحزب الديمقراطي ان يستغلها في الحمله االنتخابيه ونظر

 وقال  ,  فان اعضاء االداره سارعوا بالدفاع عن بوش والتقليل من شان اونيل نفسه , ضد الجمهوريين
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  ,  بنفسهاس ان بوش يتخذ القرارات الصعبه . بي . دن ايفانز وزير التجاره في تصريحات لشبكه سي

 ان احدا لم  :  في حين قال مساعدون اخرون للرئيس بوش , ويوجه السياسات في االتجاه الذي يريده

   .  فلماذا نهتم به االن , يكن يصغي الونيل وهو داخل االداره

  

 ان هدفه هو الحفاظ علي القضايا الواسعه التي يسعي اليها الحزب  : لكن اونيل تحدث بجراه وقال

 وليس بامكان  , انه اليمكن اجباره علي الصمت النه رجل كبر في السن وغني واضاف  , يالجمهور

 وخدم  ,  ومما يذكر ان اونيل كان يراس شركه الكوا لصناعه االلومنيوم , احد الحاق االذي بشخصه

اه  وتميزت تصريحاته بالجر , في ادارات سابقه للرئيسين السابقين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد

فيها انه لن يكترث اذا  اثر ادالئه بتصريحات قال  ,٢٠٠٢ لكنه اضطر الي االستقاله في ديسمبر عام

 وهو ما اعتبرته االسواق دليال علي ان االداره لن تسعي للحفاظ علي قيمه  , ما انخفض سعر الدوالر

   .  وهو ما حدث بالفعل , الدوالر

بريطانيه ان الواليات المتحده وبريطانيا كانتا عازمتين علي  اعلن متحدث باسم الحكومه ال , وفي لندن

 وقال انه ليس من حق احد ان يشكك في نيات  , حل االزمه العراقيه بالطرق الدبلوماسيه والسلميه

 وقال المتحدث ان توني بلير  , قاده الدول التي دخلت الحرب بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنه

   . ئم بشان العثور علي اسلحه دمار شامل عراقيهرئيس الوزراء غير متشا

  اونيل االميركية تفتح تحقيقات حول اتهامات الخزانة

  بوش يدافع عن قرار الحرب بميراث كلينتون

13 Jan 2004  
 ٢٠٠١دافع جورج بوش الرئيس االميركي عن قراره باالعداد للحرب على العراق منذ يناير 

 اونيل وزير الخزانة االميركي السابق الذي قال ان بوش خطط على خلفية تصريحات بول

للحرب بمجرد دخوله البيت االبيض، وقال بوش انه اتبع السياسة الخارجية لسلفه بيل كلينتون 

في الشأن العراقي فيما فتحت وزارة الخزانة االميركية تحقيقاً لتحديد ما اذا كان اونيل انتهك 

يات المتحدة جدال اتسع نطاقه االثنين بعد تصريحات اونيل مما فقد شهدت الوال. وثائق رسمية

  . اضطر البيت االبيض الى الرد على هذه التصريحات

وردا على سؤال عن هذا الجدل، اكتفى بوش باالشادة باونيل الذي كان اول عضو في حكومته 

على هامش ) كالمكسي(وقال بوش االثنين في مونتيري . ٢٠٠٢ينسحب من االدارة في ديسمبر 

  . »اقدر عمل الوزير السابق في خدمة بالدنا«القمة االستثنائية للدول االميركية 

لكن بوش عاد بشكل غير مباشر الى واحد من االتهامات التي وجهها اونيل الذي رأى ان اسقاط 

 ، اي قبل٢٠٠١نظام الرئيس صدام حسين شكل اولوية منذ بداية والية بوش الرئاسية في يناير 

  . ثمانية اشهر من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر
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كنا نعد «وقال . واكد بوش انه ورث في الشأن العراقي، السياسة التي اتبعها سلفه بيل كلينتون

  . »سياسة تنطبق على هذه الخطوط العريضة وفجأة وقعت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر
  

 نفسه انها تطلب فتح تحقيق رسمي لتحديد ما اذا وفي واشنطن، اعلنت وزارة الخزانة في الوقت

كان اونيل قد انتهك سرية وثائق رسمية بلجوئه الى الصحافي رون سوسكيند العداد كتاب 

  . سيصدر في االيام المقبلة ونشرت مقاطع منه حول خفايا االدارة االميركية
  

وزير السابق حصل ان ال» وول ستريت جورنال«وقال سوسكيند الصحافي السابق في صحيفة 

» خطة لعراق ما بعد صدام«وتحمل عنوان » سري«على وثائق كتب على واحدة منها عبارة 

  . ٢٠٠١جرت مناقشتها في يناير وفبراير 
  

واضاف سوسكيند ان البيت االبيض يتحدث في هذه الوثيقة عن خطط لنشر قوات لحفظ السالم 

  . ةومحاكم حرب وحتى توزيع الثروات النفطية العراقي
  

لم ير في تقارير االستخبارات دليال «نشر االثنين انه » تايم«وقال اونيل ايضا في حديث لمجلة 

  . على وجود اسلحة للدمار الشامل في العراق» حقيقيا
  

لكني لست حديث . كانت هناك تأكيدات واستنتاجات جاء بها اشخاص«واوضح الوزير السابق 

ين االدلة واالدعاءات او التأكيدات التي يمكن التوصل العهد في هذه االمور واعرف الفرق ب

  . »اليها استنادا الى سلسلة من التكهنات
  

وقال تيري ماكوليف احد قادة الحزب الديمقراطي ان هذه التصريحات تطرح السؤال نفسه من 

هل تآمر الرئيس بوش والبيت االبيض القحام الواليات المتحدة في حرب في العراق قبل «جديد 

  . »وقت طويل من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر؟
  

من جهته، رأى ويسلي كالرك المرشح النتخابات الديمقراطيين لتمثيلهم في االقتراع الرئاسي 

تؤكد ان االولوية لدى «اونيل في نوفمبر المقبل والمعارض للحرب على العراق ان تصريحات 

   .»ادارة بوش لم تكن مرتبطة بالحرب ضد االرهاب
  

الى غياب الحوار بين الرئيس بوش واقرب » ثمن الوالء«ويشير اونيل في كتاب سوسكيند 

اعمى بين «مساعديه ويصف بوش بأنه رئيس ال يحب المشاركة ويعقد اجتماعات حكومته مثل 

  ب .ف.ـ أ. »طرشان
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 بول أونيل وزير خزانة بوش الذي دفع ثمن والئه

 ألف وثيقة تروي حكايات السياسة األميركية من خلف دهاليز واشنطن ١٩

  السرية

  *كاترينا فاندين هوفيل: واشنطن

2004/Feb/22   
ل أونيل ليكون وزير الخزانة في حكومته، اعتقد عندما أعلن الرئيس بوش، أول مرة، اختيار بو

. بعض المراقبين السياسيين المتمرسين أنهم تبينوا فيه وجهة نظر عالمية تملك ذهنية أكثر ليبرالية

  وقد زادوا، على

وجه التحديد، من تفاؤلهم، مشيرين الى ان اختياره جرى، غالبا، ألن دائرة بوش ـ تشيني اعتبرته، 

صديقا قديما معروفا بالنسبة لهم جميعا، وهو يتمتع بالخبرة «صين البارزين، حسب أحد المخت

  .»والقابلية وبالوالء قبل كل شيء

. وقد يجد المرء عذرا لهؤالء المراقبين الرتكابهم الخطأ ذاته في الحكم الذي اقترفه بوش وتشيني

قة ـ تقريبا كل ما مر  ألف وثي١٩واعتمد مؤلف الكتاب، الصحافي المرموق رون سوسكايند على 

  .على مكتب الوزير ـ ليكتب كتابا مقلقا يبرهن فيه كيف أنهم كانوا مخطئين

يظهر أونيل انه بينما كان يعتقد بالوالء الى أصدقائه القدامى، فقد كان » ثمن الوالء«وفي كتاب 

  . الوالء لنفسهاألول هو الوالء للحقيقة كما كان يفهمها أونيل، والثاني: والءان رفيعان يرشدانه

وبسبب من ذلك الوالء األول، فان كتاب سوسكايند، الذي قرأه أونيل ووافق عليه قبل نشره، يقدم 

مساهمة ال تثمن للسجل التاريخي وللجدل العام الحاد حول طبيعة اآلراء والدوافع الحقيقية الدارة 

  .بوش بشأن قضايا الحرب والسالم

عل من الكتاب جديرا بالقراءة من دون ريب، فنادرا ما يحجم ولكن والء أونيل لنفسه يمكن أن يج

وعبقريته في » نزعته المتفردة«و» استقالليته«بطلنا عن ندائه الجريء، فهو يجسد، على الدوام 

ويجري تصوير أونيل في هذا الكتاب على نحو مماثل لجيمي ستيوارت في . »البراغماتية الفكرية«

  .»شنطنالسيد سميث يذهب الى وا«كتاب 

وأونيل ال أهمية له بدون المصداقية، اذا ما أخذنا بالحسبان قدرته على الوصول وكذلك حصانته 

غير أنه . »ذاكرة مديدة«تجاه االنتقام من جانب أولئك الذين يصفهم باألشخاص البشعين ممن لديهم 

فأونيل يصف . اسيةسيكون من الخطأ السماح لعيوب الكتاب القليلة باقصاء أهميته التاريخية والسي
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االستيالء على الحزب الجمهوري ـ وبالتالي على السلطة التنفيذية ـ من جانب من يوصفون بأنهم 

مجموعة من آيديولوجيي الجناح اليميني األشداء، ممن يتمتعون بالوالء لمصالحهم الذاتية السياسية 

  .الضيقة والجشعة ليس اال

ريين التقليديين ينظر أونيل الى نفسه باعتباره مديرا وفي اطار من يوصفون بالمحافظين الجمهو

) عمل في ادارات نيكسون وفورد وبوش(لشركة في بعض األحيان، وكموظف في أحيان أخرى 

يعتقد باتخاذ القرارات على أساس الدراسة العقالنية ومصالح الجمهور البعيدة المدى، وكان في 

  .الموقع الخاطئ من البيت األبيض

رجل «جزاء من الكتاب في عناوين الصحف الرئيسية، وبشكل خاص تشبيهه بـ وقد ظهرت أ

ومنها ايضا الكشف عن أن التخطيط لغزو العراق بدأ في يناير » أعمى وسط غرفة مليئة بالصم

ولكن ما هو أكثر اثارة هو الصورة الدقيقة من شخص مطلع . ٢٠٠١من عام ) كانون الثاني(

لون أجندتهم اآليديولوجية والحزبية في كل قضية من قضايا السياسة لالعبي بوش الكبار الذين يدخ

  .العامة

) ايسكواير(ويقدم لنا سوسكايند نفسه لمحة من هذا النمط من التفكير عندما يستشهد في مقالة نشرتها 

ان ما « لجون ديليوليو، أحد مستشاري بوش الذين غادروا عملهم، وورد فيها ٢٠٠٣في يناير عام 

يه هو كل شيء، وأعني كل شيء، مما تديره األجهزة السياسية، انه عهد حكم الميكافيليين تحصل عل

  .»الذين يتحدثون بلغة االحتماالت

ولكن نسخة أونيل تلتقط القصة نفسها، وتعيد صياغتها وتوثيقها، ان الضغط التخاذ قرار بشأن أية 

  قضية

 الذي جعل أونيل، الرجل الذي أشير اليه على أسس آيديولوجية أو سياسية صارمة كبير الى الحد

، يحكم عليه باعتباره »جمهوريا من الطراز األصلي«باعتباره » نيويورك تايمز«في مقالة عنه في 

  .هرطيقا غير جدير بالثقة

، بل انه في لحظة معينة يقارن ويشعر أونيل بالرعب مما يراه كتضليل للنزعة المحافظة الحقيقية

د الذين يكافحون من أجل االستيالء على باكستان من جانب األصولية االسالمية بين مؤيدي االستبدا

  .والنزعة االستبدادية الجارية في البيت األبيض تحت قيادة بوش

مليء بقصص موحية على نحو مقنع تحدد فيها الحصيلة مسبقا على نحو » ثمن الوالء«ان كتاب 

وهناك الوضع الذي يستخدم فيه بوش األرقام . ليقاس وترتب فيها الحقائق كما هي على نحو استدال

الكاذبة للدفاع عن قراراته الخاصة بخفض الضرائب في خطابه عن حالة االتحاد، ألن الفريق 

السياسي ـ وخصوصا كارل روف ـ كان قد ابتدع حيلة للتملص من اقتصاديي وزارة الخزانة، 

  .رافضا تدقيق حساباتهم مع الخبراء

  »  تايمزنيويورك«خدمة * 
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   أونيل يصور الرئيس األميركي سطحياًكتاب

  بوش أكثر اهتماماً بالبرغر عن الرغبة في المعرفة

14 Jan 2004  
رسم بول أونيل وزير الخزانة األميركي السابق صورة سلبية وسطحية بشكل كبير للرئيس 

أكثر اهتماماً معتبراً ان بوش » ثمن الوالء«جورج بوش، في كتابه الجديد الذي يحمل اسم 

ان بوش رئيس سلبي يحيط به يمينيون بشطائر البرغر من الرغبة في المعرفة، مشيراً الى 

متشددون يفتقرون للزخم الفكري أو حتى حب االستطالع لمعرفة النتائج المترتبة على 

سياساتهم، فيما يرى البعض ان الكتاب قد ينذر بفضيحة على غرار فضيحة إيران جيت، ال تهدأ 

  . صداؤها قبل وقت طويلأ
 

وسلطت وسائل االعالم االضواء في مطلع االسبوع على اونيل الذي شغل منصب وزير 

 لتأكيده ان بوش بدأ يضع ٢٠٠٢ الى ديسمبر عام ٢٠٠١الخزانة في الفترة من يناير عام 

  . االساس لغزو العراق فور توليه الرئاسة تقريبا
  

حات االدارة االميركية بأن اسلحة الدمار الشامل وحدث ذلك قبل تسعة اشهر من بدء تصري

 على ٢٠٠١ سبتمبر عام ١١العراقية تمثل مخاطر فورية على الواليات المتحدة بعد هجمات 

  .نيويورك وواشنطن

وفي ذكرياته التفصيلية عن المشاحنات داخل الحكومة وعن اجتماعاته الثنائية مع بوش مثلما 

كند الفائز بجائزة بوليتزر للصحافة قدم اونيل معلومات نادرة رواها للصحفي البارز رون ساس

عن االدارة التي تتوخى السرية بطريقة غير عادية ولمحات عن رئيس لديه احيانا اولويات غير 

  . عادية
  

الذي كان اونيل المصدر الرئيسي » ثمن الوالء«وطرح للبيع أمس األول كتاب ساسكند 

  . للمعلومات التي وردت فيه
  

يقول اونيل في الكتاب ان طبيعة عالقته مع بوش تحددت في أول اجتماع بينهما عرض عليه و

  . فيه تولي منصب وزير الخزانة
  

وبدال من ان تجري محادثات تفصيلية كان بوش أكثر اهتماما بمعرفة سبب تأخر شطائر التشيز 

  .  البيت االبيضوقاطع بوش الحديث ليستدعي اندرو كارد كبير موظفي. برغر التي طلبها
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هل تعتقد ان بامكانك احضار بعض شطائر . أنت كبير الموظفين«ونقل اونيل عن بوش قوله 

كل ما فعله كان مغادرة . ولم يضحك أحد. وأومأ كارد بالموافقة«واضاف . »التشيز برغر لنا

  . »الغرفة بأقصى سرعة
  

ل المتحدث باسم البيت االبيض وفي اول رد فعل من البيت االبيض بشأن المقابلة والكتاب قا

يتعلق بدرجة أكبر بمحاولة تبرير وجهات نظره «سكوت مكليالن االثنين ان انتقاد اونيل 

  . »الشخصية وآرائه أكثر منه بالنتائج التي نحققها
  

وبعد ذلك . وخالل اول لقاء بينهما بعد تولي بوش السلطة اطلق بوش على اونيل اسما هو بابلو

واعتبر اونيل ذلك اسلوبا . ألن اسم اونيل يبدأ بحرف أو» بيغ أو«تسمية الوزير بدأ الرئيس في 

  . »انه يالزمك اآلن. فجا عندما قال له سأمنحك اسما
  

وكتب ساسكند . وخالل االجتماع االول بينهما وفي اجتماعات اخرى كثيرة لم يطرح بوش اسئلة

بدي أي رد فعل سواء كان ايجابيا او كان ينظر الى اونيل دون ان يغير تعبيرات وجهه أو ي«

وأشار ساسكند الى ان اونيل تساءل ان كان بوش ال يعرف أي اسئلة يطرح اما انه . »سلبيا

  . يعرف لكنه لم يكن يريد سماع أي اجوبة
  

 قرر بوش سريعا تنحية ٢٠٠١ يناير ٣٠وفي أول اجتماع يترأسه لمجلس االمن القومي في 

  .اسرائيل جانبا والتركيز على العراقعملية السالم بين العرب و
  

 مع ١٩٩٨ووصف بوش لقاءه خالل زيارة ابان كان حاكما لوالية تكساس السرائيل في ديسمبر 

حلقنا فوق المخيمات «زعيم المعارضة االسرائيلي وقتها ارييل شارون، حسب رواية اونيل 

  . م بالكثير هناك في هذه المرحلةال اري ان بوسعنا القيا. الفلسطينية وبدت حقا في حال يرثى له
  

وحذر وزير الخارجية االميركي كولن باول من ان تبعات . »اعتقد انه حان الوقت لالنسحاب

وقال » بوش هز كتفيه بال مباالة«ووفقا لرواية اونيل فإن . ذلك قد تكون مزيداً من اراقة الدماء

  . »ربما يكون هذا افضل سبيل العادة األمور الى نصابها«
  

وفي نفس االجتماع عرض جورج تينيت رئيس وكالة المخابرات المركزية االميركية صورة 

  . من الجو لمصنع في العراق قال انه ربما يستخدم النتاح اسلحة بيولوجية او كيماوية
  

لقد رأيت كثيرا من المصانع حول العالم تشبه الى حد كبير هذا «وقال اونيل انه اعترض قائال 

الذي يجعلنا نشك في ان هذا المصنع ينتج عناصر بيولوجية أو كيماوية لصنع ما . المصنع

  . »االسلحة
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وأضاف اونيل ان . »معلومات مخابراتية مؤكدة«وقدم تينيت ادلة ظرفية اال انه قال انه ال توجد 

  . دليال من هذا القبيل لم يتوفر مطلقا حتى اتخاذ القرار بشن الحرب على العراق
  

 انه مع عدم قدرة أو عدم رغبة بوش في قراءة بيانات مفصلة عن مجريات األمور ويؤكد اونيل

فقد وضع نائب الرئيس ديك تشيني السياسات وأدار دفة االمور يدعمه في ذلك المستشاران 

  . السياسيان كارل روف وكارين هيوز ومستشارة األمن القومي كوندوليزا رايس
  

 للرغبة في المعرفة ومتابعة مجريات االمور والصبر ومن وجهة نظر اونيل فان افتقار بوش

كان معناه انه لم يكن مهتما حقا بالمواقف الثابتة المعلنة للحكومة االميركية وكان مستعدا للتخلي 

  . عنها دون أي تردد أو أسف
  

بدأ الرئيس من الصفر واعتمد على نصيحة منظرين دون اي وسيط امين في «وقال اونيل 

  . »االفق
  

الل اجتماعات االدارة كان من الواضح ان بوش لم يقرأ المذكرات التى ارسلها اليه اونيل وخ

  . والتي تعمد ان تكون مقتضبة
  

ووفقا . ويقول اونيل ان مناقشات االدارة كانت تعد في العادة سلفا وكانت النتيجة تحدد مسبقا

  . »تركيزه سريعا«ضريبية فقد لرواية اونيل فان بوش خالل مناقشة حقيقية تتعلق بالسياسات ال
  

اذا لم تستطع التواصل مع الرئيس خالل اول دقيقة او اثنتين فإن القضية قضية «وقال اونيل 

  رويترز . »خاسرة

  المحتملة جذور الحرب على العراق وتداعياتها. . . تصريحات أونيل 

 الزعاترة ياسر. د بقلم 

 لم يحمل أي جديد يذكر بالنسبة )بول أونيل(ابق وزير الخزانة السواقع الحال هو أن ما قاله 

 "كارنيجي"دراسة معهد للمراقبين العارفين بالسياسة األمريكية، األمر الذي ينطبق على ما قالته 

 .أو الدراسة األخرى لكلية الحرب األمريكية التي تنصلت منها وزارة الدفاع التي تتبع لها الكلية

تأكيدات مهمة إلى حد كبير، ال لشيء إال ألنها تكرس فضيحة مع ذلك تبدو تلك اإلضافات أو ال

المحافظين الجدد في الواليات المتحدة وسياساتهم الرامية إلى عسكرة الوضع الدولي تبعاً لحسابات 

  .خاصة وشخصية، فضالً عن كونها تنفذ رؤية مختلفة للعالم في قرنه الجديد
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ألمريكي، وكذلك على السياسة الخارجية للواليات قبل الحديث عن تداعيات ذلك كله على الداخل ا

  .اإلشارة إلى جذور ما جرى في الفكر األمريكي الجديدالمتحدة، ال بد من 

قد يرى البعض أن ما سنقوله هو جزء من التضخيم العربي التقليدي لمسألة النفوذ اليهودي أو 

 ال يملك أحد دحضه إال بالتعامل مع الصهيوني داخل األروقة السياسية األمريكية، لكنه الواقع الذي

صهاينة الواليات المتحدة على نحو فردي، دون النظر إلى توافقهم أو رؤوسهم  في أقل تقدير على 

  .سياسات معينة لها تأثيراتها الواضحة على الدولة العبرية

ف بـ  عندما جرى تأسيس ما يعر٩٧تعود قصة غزو العراق في الفكر السياسي األمريكي إلى عام 

 من  قبل عدد من رموز اإلدارة الحالية الذين كان لبعضهم نفوذ واضح "مشروع قرن أمريكي جديد"

ديك تشيني، دونالد رامسفيلد، اليوت ابرامر، جون بولتون، "في اإلدارة السابقة، وأهم أولئك الرموز 

بول "فاع الحالي أما األب الروحي أو المنظر األهم للمشروع فهو نائب وزير الد. ريتشارد بيرل

  ".وولفوفيتز

 مصادفة، فقد ظهر في ذلك الحين وإبان رئاسة ٩٧لم يكن تأسيس المشروع المشار إليه عام 

تأكد أن مسيرة أوسلو قد دخلت منعطفاً بالغ السوء، وأنها لن للحكومة اإلسرائيلية بعدما ) نتنياهو(

طالقة المسيرة، أي الهيمنة على منطقة تصل بالدولة العبرية إلى الموقع الذي رسمته لنفسها مع ان

، والقائمة على تحويل عبء السكان الشرق األوسط بعد الحصول على صيغة التسوية المطلوبة

ألن الكيان الفلسطيني سيبقى الفلسطينيين إلى سلطة منهم، من دون التخلي العملي عن األرض، 

تسام للمسجد األقصى، ومن دون عودة مجرد كانتونات تابعة للدولة العبرية من دون القدس ومع اق

  .الالجئين، وال تفكيك المستوطنات

كان من الضروري أن يمر ذلك كله بعد رحلة تطبيع عربية سريعة مع الدولة العبرية، لكن ذلك لم 

يحدث، حيث بدا أن العراق يرفض الدخول في لعبة التطبيع مما يعطل لعبة االلتفاف على المنطقة 

  .يران بعد أن ترسخ التحالف االستراتيجي مع أنقرة على أرض الواقعإلخضاع سوريا ثم إ

منذ ذلك الحين بدأت الضغوط المشددة من قبل اللوبي الصهيوني لشن حرب على العراق وتغيير 

نظامه، األمر الذي رفضه كلينتون، فيما كان ينفس ضغوط الصهاينة من خالل بعض الضربات 

  السريعة للعراق، 

ءات سياسية عقابية متواصلة، لكنه ظل على رفضه تبعاً لقناعته بخطورة تلك حرب فضالً عن اجرا

  .على مصالح الواليات المتحدة

من هنا جاء تأسيس المشروع الذي أشرنا إليه ليمنح مسألة الحرب على العراق بعداً خاصاً كمحطة 

ما ينطوي عليه من مصالح أولى لتكريس الواليات المتحدة سيداً على العالم لقرن جديد، إضافة إلى 

 وجميعهم معنيون الذين يتشكلون من عدد من تجار السالح وتجار النفط،ألعضاء المشروع، 

، وهي يريدها الصهاينة كمحطة إلعادة تشكيل الشرق األوسطبالحرب لمصالحهم الخاصة، فيما 

 الجغرافية أيضاً التعبير الجميل ألخضاع الدول العربية وإعادة برمجة أوضاعها السياسية وربما
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لتكون جاهزة لإلمالءات الجديدة بشأن التسوية والعالقة مع الدولة العبرية، وبالضرورة مع الواليات 

  .المتحدة، وإن تكن العالقة األولى هي األصل

لعل ذلك هو ما يفسر تلك الحالة من الشوق العارم واالنتظار المحموم في الدولة العبرية بقادتها 

معها الحتالل بغداد، على اعتبار أن ما بعده سيحل كل المشاكل المستعصية التي وسياسييها ومجت

  .عجزوا عن حلها بالحرب على الفلسطينيين

نأتي هنا إلى مسألة التأثير المتوقع لمسلسل المعلومات الجديدة بشأن توجهات إدارة بوش للهجوم 

ا يمكن القول إن من الصعب الجزم على العراق قبل الحادي عشر من أيلول داخلياً وخارجياً، وهن

بتأثيرها على نتائج االنتخابات في ظل ضعف منافسي بوش من الحزب الديمقراطي، لكن ترسيخ 

تلك المعلومات في ذاكرة األمريكيين سيكون له أثره الالحق على توجهاتهم حين يزداد المأزق في 

قتصادي بسبب نزيف المال وغياب العراق وأفغانستان وخوفاً من استمرار التراجع في الوضع اال

  .العائد الذي توقعه دعاة الحرب

أما خارجياً، فإن موقف الرأي العام الدولي القائم على كراهية الواليات المتحدة والنابع من الشعور 

كل ذلك سيترك آثاره على قوة المنافسين في . . بغطرسة سياساتها وإرادتها عسكرة الوضع الدولي 

وتحدي واشنطن على نحو مختلف، ما يعني أننا بإزاء مزيد من تكريس مسيرة الجهر بآرائهم 

  .تراجع الواليات المتحدة على الصعيد الدولي

   كاتب فلسطيني-ياسر الزعاترة

  
   كتاب جديدفي

  ٢٠٠١بوش خطط للحرب على العراق مطلع 

17 Apr 2004 –جريدة البيان االماراتية 

ميركي جورج بوش بخصوص العراق أنه وجه أمرا كشف كتاب جديد عن سياسة الرئيس اال

سريا بإعداد خطة حرب ضد العراق بعد أقل من شهرين من غزو أفغانستان وكان قلقا للغاية 

  . من احتمال أن يثير القرار ضجة فلم يبلغ به كل االعضاء في مجلس االمن القومي
 

جيت التي أطاحت وقال الصحفي االميركي المعروف بوب وودوارد مكتشف فضيحة ووتر

الذي سيطرح في االسواق " خطة الهجوم" في كتاب بعنوان بالرئيس السابق ريتشارد نيكسون

  االسبوع المقبل 

الذي يحكي ما دار وراء الستار في الستة عشر شهرا التي سبقت غزو العراق أن بوش كان 

تحارب فيه القوات يخشى من أنه إذا تسربت االنباء عن خطة حرب في العراق في الوقت الذي 

  . االميركية في مكان آخر فسيعتقد البعض أنه متطلع للحرب
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أعلم ما سيحدث إذا اعتقد البعض أننا نعد لخطة حرب محتملة "ونقل عن بوش قوله لوودوارد 

وأنا . وتشير إلى أنني اتطلع لدخول الحرب... لقد كانت لحظة ذات مخاطر كثيرة. في العراق

  ". حربلست متطلعا لدخول ال

  

وتكشف رواية وودوارد درجة تركيز بعض أعضاء االدارة وال سيما نائب الرئيس ديك تشيني 

على صدام حسين منذ بداية رئاسة بوش وحتى بعد الهجمات االرهابية التي جعلت تدمير القاعدة 

  . قضية تحظى باالولوية
 

    د ب أ

 ٢٠٠١بوش طلب إعداد خطة حرب العراق في نوفمبر 

 أكد البيت االبيض ان الرئيس جورج بوش طلب من وزير -) رويترز(واشنطن 

  .  وضع خطة حرب ضد العراق٢٠٠١دفاعه في نوفمبر تشرين الثاني عام 

وجاء هذا االعتراف من البيت االبيض بشأن التوقيت المبكر إلجراء مناقشة بشأن 

صحفي بوب الحرب بعد ان سئلت االدارة االمريكية عن كتاب جديد للاستراتيجية 

  . وودوورد

ومن المؤكد ان يشعل هذا الكشف حماس بعض منتقدي بوش الذين اتهموه 

بحرصه أكثر مما ينبغي على حرب العراق وبتحويل الموارد من تعقب أسامة بن 

   . ٢٠٠١الدن الذي يعتقد انه العقل المدبر لهجمات سبتمبر ايلول عام 

 إال Plan of Attack" ة الهجومخط"ومن غير المقرر نشر هذا الكتاب وعنوانه

في وقت الحق من هذا االسبوع ولكن وكالة اسوشييتدبرس نشرت بعض 

  . التفصيالت منه بعد الحصول على نسخة مبكرة

وقالت اسوشييتدبرس ان الكتاب يكشف ان بوش طلب من دونالد رامسفيلد وزير 

  .  نوفمبر تشرين الثاني إعداد خطة حرب جديدة٢١الدفاع في 

ء هذا الطلب بعد أقل من أسبوعين من شن الواليات المتحدة حربا على وجا

   . ٢٠٠٣أفغانستان وقبل عام ونصف على غزو العراق في مارس اذار عام 
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وأشار بوش الى أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي يملكها الرئيس العراقي 

ي أمريكي  جند٧٠٠المخلوع صدام حسين كسبب رئيسي للغزو الذي قتل فيه نحو 

ولكن لم يعثر على مثل . باالضافة الى االف من العسكريين والمدنيين العراقيين 

  . تلك االسلحة

 بول اونيلوأشار مسؤوالن سابقان في ادارة بوش وهما وزير الخزانة السابق 

ورئيس وكالة مكافحة االرهاب سابقا ريتشارد كالرك الى تركيز بوش على 

ه االدارة على ان بوش يركز بقوة على العراق حتى في وقت أصرت في

  . أفغانستان

وسئل بوش خالل مؤتمر صحفي مع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا يوم الجمعة 

عما اذا كانت رواية وودوورد عن الحوار مع رامسفيلد في نوفمبر تشرين الثاني 

دة على انتم تعرفون انني ال أستطيع تذكر التواريخ البعي" صحيحة فقال ٢٠٠١عام 

  ." وجه الدقة

وأكد سكوت مكليالن المتحدث باسم البيت االبيض في لقاء مع الصحفيين في وقت 

الحق الحوار الذي جرى في نوفمبر تشرين الثاني قائال ان موضوع خطة حرب 

العراق لم يتم إثارتها إال عندما أصبح من الواضح ان الواليات المتحدة انتصرت 

  . في الحرب في أفغانستان

بدأنا العمليات القتالية في أفغانستان في بدايات اكتوبر وبحلول نوفمبر "وقال 

  . وديسمبر هدأت األمور

  ." وتحدث الرئيس مع الوزير رامسفيلد عن العراق"

وقالت رواية منفصلة لكتاب وودوورد نشرت في صحيفة واشنطن بوست ان بوش 

ير الجيش الجنرال تومي  مع وز٢٠٠١التقى مرارا في ديسمبر كانون االول عام 

  . فرانكس ومع مجلس وزرائه للحرب للتخطيط لمهاجمة العراق 

وزادت كثافة التخطيط للحرب بشكل كبير الى حد انها حركت سلسلة من األحداث 

  . كان يصعب تغييرها
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وقالت الصحيفة ان بوش اتخذ قراره بالدخول في الحرب في يناير كانون الثاني 

 عن القيام بذلك لمدة شهرين بسبب القلق على التأثير  ولكنه أحجم٢٠٠٣عام 

  . السياسي لذلك على توني بلير رئيس وزراء بريطانيا

وال يحظى قرار بلير باالنضمام الى الواليات المتحدة في الحرب بشعبية بشكل 

  . كبير في بريطانيا

ويعمل وودوورد الصحفي الذي فجر فضيحة ووترجيت التي أدت الى استقالة 

رئيس ريتشارد نيكسون في السبعينات مساعد مدير تحرير في صحيفة واشنطن ال

  . بوست 

 
   خطة الهجوم يكشف أسراراً جديدةكتاب

  السفير السعودي بواشنطن اطلع على قرار حرب العراق قبل باول

19 Apr 2004 –جريدة البيان االماراتية 

كولن باول عرف بقرار الرئيس قال الصحفي بوب وودوارد ان وزير الخارجية االميركي 

جورج بوش الدخول في حرب في العراق بعد ان تم ابالغ سفير السعودية في الواليات المتحدة 

بذلك بالفعل، ومن جانبه أكد الجنرال مايرز أنه عرض وثيقة سرية للغاية حول غزو العراق 

تعهد األمير بندر على األمير بندر سعيا للحصول على دعم الرياض لواشنطن في الحرب،وقد 

بسعي السعودية لتعديل أسعار النفط بما يعزز االقتصاد األميركي من أجل االنتخابات وفهم من 

  . ذلك انها بمثابة خطوة لدعم إعادة انتخاب بوش
 

في شبكة "  دقيقة٦٠" في مقابلة ببرنامج "خطة الهجوم"وقال وودوارد مؤلف كتاب جديد بعنوان

االحد ان بوش ابلغ كوندوليزا رايس مستشارة االمن القومي ونائبه امس " اس.بي. سي"تلفزيون

  . ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد أوال بقراره بالدخول في حرب في يناير

  

واضاف وودوارد الذي وصف باول بانه كان معارضا للحرب ابلغ كوندوليزا رايس وابلغ 

  . قد ادركوا انهم لم يبلغوا كولن باولرامسفيلد وعرف ان تشيني كان يريد فعل ذلك و

  

ولكن قبل ان يستدعي بوش باول الى المكتب البيضاوي اعطى تشيني ورامسفيلد اذنا بإبالغ 

الحرب وقال وودوارد انهما حتى اطلعا السفير السعودي االمير بندر بن سلطان بقراره بدخول 
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 وشرحا بالتفصيل خطة الحرب االمير بندر على خريطة في غاية السرية لخطة الحرب واضاف

  . لبندر

  

امير ..واردف قائال ان االمير بندر قال لهما وبذلك سيتم اخراج صدام هذه المرة وقال تشيني 

  . بندر فور ان نبدأ صدام سيكون في مأزق خطير

  

واكد بوش فيما بعد لالمير بندر ما ابلغه به رامسفيلد وتشيني وقال له رسالتهما هي رسالتي، 

رايس ان باول علم بقرار بوش بدخول الحرب بعد السفير السعودي وقالت في برنامج ونفت 

في نفس المحطة التلفزيونية امس االحد انه تم استدعاء باول للبيت االبيض " واجه االمة"

  . إلحاطته علما بشعور بوش ان الدبلوماسية غير مجدية
  

خارجية كان على علم بكل االحاديث التي وزير ال. وقالت ال يمكن ان اسمح ببقاء هذا االنطباع

، ولكن وودوارد الذي اكتسب شهرته ألول مرة جرت مع الرئيس وبكل التقارير المقدمة للرئيس

في اوائل السبعينات بالمساعدة في كشف فضيحة ووترجيت التي ادت الى استقالة الرئيس 

  .  خارجيتهالسابق ريتشارد نيكسون قدم تفاصيل االجتماع بين الرئيس ووزير

  

النه أثارها منذ اشهر مع الرئيس ومع .هل تدرك العواقب ..وقال باول قال له بطريقة باردة 

وقال الرئيس اعرف " انت تعرف انك تتحمل المسئولية هنا" الجميع وقال باول بشكل مباشر 

  . ذلك

  

لك قال وفي نهاية االمر وافق باول على تأييد قرار بوش بالحرب واضاف وودوارد وبعد ذ

  . الرئيس حان الوقت كي ترتدي زيك الحربي

  

على صعيد آخر اكد رئيس اركان الجيوش االميركي الجنرال ريتشارد مايرز مساء االحد انه 

 وثيقة سرية للغاية حول غزو العراق للسفير السعودي في واشنطن ٢٠٠٣عرض في يناير 

" خطة هجوم"ع من كتابه للحصول على دعم الرياض على االستعدادات للحرب وفي مقاط

االحد، كشف الصحافي بوب وودورد ان نائب الرئيس " واشنطن بوست"نشرتها صحيفة 

 سفير السعودية في واشنطن االمير بندر بن ٢٠٠٣ يناير ١١االميركي ديك تشيني استقبل في 

  . سلطان، بحضور وزير الدفاع دونالد رامسفلد ومايرز

  

توب سيكريت " ("سرية للغاية لالجانب" كبيرة تحمل ختم وقال وودورد ان مايرز عرض خارطة

  . اوضح فيها خطط غزو العراق) اي يمنع اطالع دول اجنبية عليها" نوفورن
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. هذه المعلومات صحيحة بشكل عام"ان " ان.ان.سي"وقال مايرز لشبكة التلفزيون االميركية 

اك للحصول على دعم حلفائنا كنا نسعى حينذ"واضاف مبررا هذا اللقاء مع السفير السعودي 

  . كان يجب ان نظهر كيف ولماذا نحتاج الى دعمهم"وشركائنا في المنطقة واكد انه 

  

من جهة اخرى، اكد مايرز ان وزير الخارجية كولن باول كان على علم تام بهذه الخطة 

  . الحربية عندما عقد اللقاء مع االمير بندر
 

    وكاالت
  وم مانشر بكتاب خطة الهجحول

  نفي بندر بشأن خطة حرب العراق غير صحيح: وودوارد

24 Apr 2004 –جريدة البيان االماراتية 

  

قال الصحفي األميركي، بوب وودوارد، إن نفي سفير المملكة السعودية في الواليات المتحدة، 

األمير بندر بن سلطان، علمه بقرار الرئيس األميركي، جورج بوش، لشن لحرب على العراق 

وقال الصحفي الذي فجر فضيحة . وزير الخارجية كولن باول، غير صحيح على اإلطالققبل

  .  لسبب ما يحاول بندر التشويش على ذلكCNNووترغيت في حديث لـ
 

وذكر وودوارد في كتابه الجديد خطة الهجوم الذي كشف فيه خفايا حرب العراق عن لقاء في 

ركي، ديك تشيني ووزير الدفاع، دونالد  بين نائب الرئيس األمي٢٠٠٣مطلع يناير عام 

وتطرق وودوارد في حديثه إلى مكالمة هاتفية تلقاها .رامسفيلد، أوجزا فيه بندر بخطط الحرب

  . من بندر مساء الخميس أشار فيها األخير إلى أن وصفه عن اللقاء كان دقيقاً

  

ي البيت األبيض وقال السفير السعودي إن وودوارد كان صائباً بشأن حضوره االجتماع ف

وكان بندر . السبت، قبل يومين، من إعالم وزير الخارجية األميركي بالقرار النهائي لشن لحرب

 بأن الكاتب الصحفي أغفل معلومة أن تشيني ورامسفيلد CNNقد صرح في مقابلة أخرى مع 

  . لكن هاهي الخطة.. أعلماني قبل اللقاء إن الرئيس لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن الحرب

  

 وأنقل هنا كلماته -ففي هذا اللقاء قال وزير الدفاع . ورد الصحفي األمريكي قائالً ليس صحيحاً

 قائالً CNNوتابع حديثه لـ.إلى البنك، فهذا أمر واقع) طةفي إشارة للخ( يمكنك أخذها -حرفياً 

وأجريت مقابلة مع الرئيس، وقضينا الكثير من الوقت نراجع ما دار في ذلك االجتماع 
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: باإلضافة، إلى االجتماع مع كولن باول، حيث وجه الرئيس حديثه إلى وزير الخارجية قائالً

  . الحرب قادمة..  ربمافاألمر ليس.. حان الوقت الرتدائك بزة الحرب

  

واختتم وودوارد لقائه قائالً األمر في غاية الوضوح، ولكن لسبب ما يريد بندر التغطية على 

وذكر وودوارد أن بندر قال له إنه قد اُعلم رسمياً بأن قراراً نهائياٌ بشأن الحرب لم يتخذ، .ذلك

الصحفي األميركي سألته عند وتابع .فيما أشار البيت األبيض بوضوح إلى أن القرار قد تحدد

  . مغادرتك اللقاء، هل اعتقدت بأن الرئيس قد قرر الحرب؟ أجاب بندر قائالً دون شك
 

    سي إن إن بالعربية

  
  !الصحه لما تردد انني آخر من يعلم: باول

  السعودية تنفي سعيها لتخفيض اسعار البترول لدعم بوش إنتخابياً

20 Apr 2004 –راتيةجريدة البيان االما 

نفى االمير بندر بن سلطان سفير السعودية لدى الواليات المتحدة زعما بانه وعد الرئيس جورج 

بوش بان السعوديين سيعملون على خفض اسعار النفط قبل انتخابات الرئاسة االميركية التي 

ق وفي الوقت نفسه نفى وزير الخارجية االميركي كولن باول انه كان اخر. ستجرى في نوفمبر

ونفى . يعلم بقرار بوش خوض الحرب ضد العراق وان سفير السعودية قد أبلغ بالقرار قبله

االمير بندر بشكل قاطع الزعم الذي ورد على لسان الصحفي بوب وودورد في مقابلة تلفزيونية 

وكان وودورد وهو محرر بارز بصحيفة واشنطن بوست يناقش كتابه الجديد خطة . يوم االحد

  .  يتناول خطط ادارة بوش للحرب على العراقالهجوم الذي

وقال وودورد ان االمير بندر تعهد بان يحاول السعوديون تهدئة اسعار النفط بما يضمن ان 

يكون االقتصاد االميركي قويا عندما تجرى انتخابات الرئاسة في نوفمبر وهي خطوة يدركون 

تحدث في مقابلة على شاشات شبكة وقال االمير بندر الذي كان ي. انها ستكون في صالح بوش

 الى ٢٢هذا غير صحيح الن سياستنا كانت دائما ابقاء االسعار بين ) ان.ان.سي(تلفزيون 

  . دوالرا للبرميل٢٨

وقال السفير السعودي ان بوش وهو جمهوري اعرب عن القلق من اثار اسعار النفط المرتفعة 

ه اضاف ان هذه مسألة ناقشها ايضا في السابق على الواليات المتحدة واالقتصاديات العالمية لكن

 ٢٠٠٠وأضاف قائال اجريت نفس المناقشة مع الرئيس كلينتون في عام . مع رؤساء ديمقراطيين

وقال االمير  . ١٩٧٩واجريت نفس المناقشة مع الرئيس كارتر في عام ... حول نفس المسألة

  . ننا ال يمكننابندر أتمنى ان نتمكن من التأثير على وضع سعر النفط لك
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من جهة ثانية نفى وزير الخارجية االميركي كولن باول ان يكون قد علم بقرار الرئيس جورج 

بوش غزو العراق بعد ان تم ابالغ المملكة العربية السعودية به مثلما قال الصحفي بوب 

ن لديه بأن باول كا) خطة الهجوم(ورغم تساؤالت اثارها كتاب جديد لوودورد بعنوان . وودورد

شكوك بشان الغزو اال ان الجنرال المتقاعد قال ايضا انه كان يعرف انه سيؤيد الحرب اذا فشل 

  . في ايجاد حل دبلوماسي في االمم المتحدة

وقال باول في مقابلة اذاعية كنت اعرف انها الحرب ربما تحدث وكنت اعرف انه بوش عندما 

واضاف قائال اعتقد انه كان القرار . نهايتهيسير في الطريق الثاني فانني سأكون معه حتى 

  . الصحيح في ذلك الوقت الذهاب الى الحرب واعتقد انه القرار الصحيح االن

واذكى الكتاب مزاعم في عام انتخابات الرئاسة االميركية عن خالفات في ادارة بوش وان 

د الذي قتل فيه عدد الرئيس االمريكي كان شغوفا بغزو العراق رغم التحذيرات من احتالل البال

  .من الجنود االميركيين يفوق كثيرا عدد اولئك الذين قتلوا في الحرب نفسها
وسعى باول الذي ينظر اليه على انه كان اكثر المترددين بين كبار مستشاري بوش بشأن احتالل العراق 

 اخرين وانه لم الى الدفاع عن مواقفه من الحرب بعد ان قال وودورد انه اختلف مع مسؤولين كبار

هذا سيكون صعبا خاصة من حيث ..وقال عندما قلت للرئيس . يشارك في القرار النهائي

  . فانني كنت اؤدي وظيفتي.. العواقب عندما نكون مسئولين عن العراق

ووفا لما جاء في كتاب وودورد فان بوش ابلغ أوال مستشارة االمن القومي كوندوليزا رايس 

ني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد بقراره الذهاب الى الحرب في يناير ونائب الرئيس ديك تشي

وقال وودورد ان خطة تفصيلية عرضت ايضا على سفير السعودية لدى الواليات . ٢٠٠٣

  . المتحدة االمير بندر بن سلطان قبل ان يبلغ بوش باول بقراره االخير

  

 لقد علقت على الخطة عندما كان .وقال باول ذلك شيء سخيف النني شاركت في مراحل الخطة

رامسفيلد والجنرال  يجري تطويرها وكنت على علم عندما ذهب نائب الرئيس تشيني والسيد

  . ريتشارد مايرز الطالع االمير بندر على خطة هي خطة كنت على دراية وثيقة بها

  

ض من وقال باول انه اجرى مقابلتين بالهاتف من اجل الكتاب بعد ان طلب البيت االبي

المسئولين الوزاريين التعاون مع وودورد الذي سطع نجمه الول مرة عندما ساعد على كشف 

  . التي أدت الى استقالة الرئيس االميركي االسبق ريتشارد نيكسون) ووتر جيت(فضيحة 
 

    رويترز
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  : السابق للبيت االبيضالمستشار

   سبتمبر١١بوش تمنى سماع عالقة صدام بهجمات 

22 Mar 2004 –جريدة البيان االماراتية 

 انتقادات شديدة وجه المستشار السابق لشئون االرهاب في البيت االبيض ريتشارد كالرك

سيئا «للرئيس االميركي جورج بوش، معتبرا ان اداءه في الدفاع عن الواليات المتحدة كان 

لعراقي المخلوع كان ان بوش كان يريد من يسمعه ان صدام حسين الرئيس امشيراً الى . »للغاية

  .  على نيويورك وواشنطن٢٠٠١ سبتمبر ١١على صلة بهجمات 
 

ضد كل «ودفعت التصريحات التي ادلى بها كالرك في مقابلة تم بثها ليل االحد االثنين وكتابه 

الذي وزع في االسواق امس، مسئولي البيت االبيض الى الرد على تصريحاته من ان » االعداء

  . ب كانت دائماً من اولويات بوشالحرب على االرها
  

االخبارية االميركية » سي بي اس«على شبكة » ستين دقيقة«وقال كالرك في مقابلة مع برنامج 

ان بوش يصور نفسه على انه رئيس االمن القومي الذي جعل غزوه للعراق الواليات المتحدة 

  . »لكن اداءه كان سيئا في الحرب على االرهاب«اكثر امانا 

  

ورأى كالرك في . د عمل كالرك مستشارا لالمن القومي في ثالث ادارات اميركية سابقةوق

 سبتمبر ١١كتابه ان البيت االبيض لم يكن يصغ الى المخاوف بشأن االرهاب قبل هجمات 

 على الواليات المتحدة وانه سارع الى تحميل العراق مسئوليتها فور وقوعها بغض ٢٠٠١

  . النظر عن وجود اي دليل

  

وقال كالرك الذي استقال من عمله في االدارة االميركية العام الماضي ان البيت االبيض 

تجاهل االرهاب على مدى اشهر اي في الوقت الذي كان يمكن ان نفعل شيئا لمنع وقوع «

  . ٢٠٠١»  سبتمبر١١هجمات 

  

صد الباب وكشف كالرك انه بعد وقت قصير من وقوع هذه الهجمات، التقاه بوش في غرفة واو

والح عليه ان يقدم له معلومات حول عالقة محتملة بين تنظيم القاعدة االرهابي الذي اعلن بعد 

وفي مقاطع نشرت من كتابه نقل كالرك عن . ذلك مسئوليته عن الهجمات ونظام صدام حسين

  . »وما اذا كانت له اي صلة به. اريدك ان تعرف ما اذا كان صدام قد قام بهذا«الرئيس قوله 
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ورد المستشار بقوله ان خبراء االستخبارات اجمعوا على ان تنظيم القاعدة وزعيمها اسامة بن 

اعلم اعلم، «واضاف كالرك ان بوش اجاب .  سبتمبر١١الدن وليس العراق هم وراء هجمات 

  . لكن اريدك ان تنظر في ما اذا كان لصدام اي عالقة بها

  

واقر . » اعرف اي شيء، انظر في امر العراق وصداماريد ان. اريدك فقط ان تنظر في االمر

الى ان الحديث الذي دار اال انه اشار . اي دليل» فبركة«كالرك بأن الرئيس لم يطلب منه ابدا 

  . بينهما كشف بوضوح ما يريد ان يسمعه الرئيس االميركي

  

 لم يترك لدي باكمله) الذي دار مع بوش(الحوار «ان » ستوين دقيقة«وقال كالرك في برنامج 

» ان الرئيس بوش اراد ان اضع تقريرا يقول ان العراق هو الذي قاماي مجال للشك في 

 وكشف المستشار السابق كذلك ان وزير الدفاع االميركي دونالد رامسفيلد . سبتمبر١١بهجمات 

 اراد قصف العراق بعد يوم من الهجمات مؤكدا ان ذلك البلد فيه مجموعة اهداف افضل من تلك

  . الموجودة في افغانستان

  

وتتطابق المعلومات التي كشف عنها كالرك مع تأكيدات اطلقها وزير الخزانة السابق بول اونيل 

في كتاب اصدره مؤخرا، ان االطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين كان هاجسا لدى االدارة 

  .االميركية منذ االيام االولى لتسلمها السلطة
  

واضاف .  سبتمبر١١اب القاعدة كان امرا يتم البحث فيه قبل هجمات واوضح كالرك ان اره

 كتب مذكرة الى مستشارة االمن القومي في االدارة االميركية ٢٠٠١ يناير ٢٤انه في 

  . كوندوليزا رايس يطلب فيها اجتماعا عاجال لالدارة للبحث هذا التهديد

  

لك تم تحديد موعد الجتماع غير رئيسي اال انه لم يتم اتخاذ اي اجراء بشأن طلبه وبدال من ذ

وقال ان نائب وزير الدفاع االميركي بول وولفويتز اكد خالل هذا االجتماع . لالدارة في ابريل

تتحدث عن ارهاب «ويجب بدال من ذلك ان » للتعامل مع القاعدة«ان واشنطن غير مضطرة 

  . »العراق

  

ئولين في البيت االبيض قالوا ان واثارت تصريحات كالرك سلسلة من ردود الفعل من مس

اال ان البيت االبيض لم ينف في . الحرب على االرهاب كانت دائما من اولويات الرئيس بوش

وثيقة اصدرها ليل االحد االثنين ان يكون حوار دار بين بوش وكالرك، مؤكدا ان واجبات 

  . الرئيس كانت تقتضي دراسة كافة االحتماالت
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 ١١الرئيس سعى الى تحديد المسئول عن هجمات « هذه الوثيقة ان وقال البيت االبيض في

نظرا للدعم العراقي السابق لالرهاب بما في ذلك محاولة االستخبارات «واضاف انه . »سبتمبر

العراقية السابقة اغتيال الرئيس االميركي السابق جورج بوش االب فان عدم التحقق من ضلوع 

  . »را غير مسئولالعراق في الهجمات كان يعتبر ام

  

اما بالنسبة للمقترحات التي تقدم بها كالرك لمكافحة االرهاب، فقد قال البيت االبيض ان 

ومن المقرر ان يدلي كالرك بشهادته حول الهجمات امام . »االدارة اخذت باالفكار المعقولة«

  .لجنة برلمانية هذا االسبوع

  ب .ف. أ

  
  السابقحة االرهاب  األبيض ينفي اتهامات مسئول مكافالبيت

  استجواب اولبرايت وكوهين وباول ورامسفيلد في هجمات سبتمبر

23 Mar 2004 –جريدة البيان االماراتية 

نفى البيت االبيض ما ذكره ريتشارد كالرك كبير منسقي مكافحة االرهاب السابق بالبيت 

قبل وقوع » االرهاب«الرئيس االميركي جورج بوش لخطر تهديد » تجاهل«االبيض بشأن 

 وأعرب عن تشككه في دوافع كالرك لنشر كتابه ١٠٠٢هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 

مثير للجدل عشية بدء التحقيق في هذه الهجمات الذي سيشمل وزراء الخارجية والدفاع في 

  . االدارتين الحالية والسابقة
 

فيما ذكره بشأن » طئ تمامامخ«وقال سكون ماكليالن المتحدث باسم البيت االبيض أن كالرك 

  . عدم قيام االدارة االميركية بمواجهة خطر تنظيم القاعدة قبل هجمات سبتمبر

  

ضد كل «وجاءت تصريحات ماكليالن في رد فعل على كتاب كالرك الذي طرح بعنوان 

ن وأضاف ماكليال. وينتقد بشدة سياسة االدارة االميركية في التعامل مع تهديد االرهاب» االعداء

لقد اتبعنا سياسة للقضاء على القاعدة وهذا هو ما انتهجه مجلس االمن القومي منذ وقت «

  . »مبكر

  

وقال ماكليالن أن هناك دوافع سياسية تكمن وراء نشر هذا الكتاب مشيرا إلى أن كالرك هو 

الصديق المقرب من راند بيرز مستشار الشئون الخارجية لمنافس بوش المفترض السناتور 
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من جانبه اعلن نائب الرئيس االميركي ريتشادر تشيني أن كالرك لم . مقراطي جون كيريالدي

  . يكن فعال يشارك في القرارات الكبرى التي اتخذها البيت االبيض

  

وقال تشيني خالل مقابلة اذاعية مع الصحافي روش لينبوغ المعروف بانتمائه الى اليمين 

  . »ع على العديد من هذه المسائلصراحة، لم يكن فعال على اطال«المحافظ 

  

مثال، . لقد رأيته على شاشة التلفزيون وبدا لي انه لم يكن على علم بكثير من االشياء«واضاف 

 جرت اتصاالت مع الرئيس الباكستاني ٢٠٠١بعد ثالثة اسابيع على وصولنا الى السلطة يناير 

لقها على مهاجمة حركة طالبان ووقفها حول قلقنا المتعلق بافغانستان والقاعدة واالهمية التي نع

  . »تقديم الدعم لتنظيم القاعدة

  

وذكر تشيني بان ريتشارد كالرك كان مكلفا مكافحة االرهاب داخل مجلس االمن القومي التابع 

  ..  ضد اهاف اميركية٢٠٠٠ و١٩٩٨للبيت االبيض اثناء وقوع عدد كبير من االعتداءات بين 

  

وكانت مستشارة » فعل في حين انه كان مكلف مكافحة االرهابماذا كان ي«وتساءل تشيني 

االمن القومي كوندوليزا رايس قد ردت بشدة على االنتقادات التي وجهها ريتشارد كالرك مفندة 

  . اتهاماته في العديد من وسائل االعالم

  

 وضع ٢٠٠١خالل ربيع وصيف «وقالت رايس في تصريح نشرته صحيفة واشنطن بوست 

وهذا ما اصبح اول وثيقة استراتيجة كبرى .. من القومي استراتيجية لتصفية القاعدة فريق اال

الدارة بوش وليس العراق وال معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية وانما 

مجال «سي شددت رايس على ان االرهاب كان .بي.وفي تصريح لشبكة ايه. »تصفية القاعدة

قيصر مكافحة االرهاب عندما كانت القاعدة تعزز صفوفها في «ذي كان كالرك ال» مسئولية

  . »التسعينيات

وكان ريتشارد كالرك ) قبل اعتداءات سبتمبر(لم نعمل سوى لمدة ثمانية اشهر «وقالت رايس 

مؤكدة ان ادارة بوش ومنذ وصولها الى البيت االبيض في يناير » موجودا قبل ذلك بكثير

  . »استراتيجية لتصفية القاعدة«وطالبت ب» كافحة االرهابزادت موارد م «٢٠٠١

  

، ٢٠٠١واتهم كالرك في كتابه رايس بأنها لم تكن تعلم ما هو تنظيم القاعدة حتى مطلع عام 

. »تعبيرات وجهها لم تكن توحي بأنها سمعت عن هذا التعبير من قبل«: وكتاب كالرك يقول
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 بعد ٢٠٠١على المستوى الوزاري في مطلع عام وقال كالرك إنه دعا إلى عقد اجتماع عاجل 

  . وقت قصير من تولي بوش السلطة ولكن طلبه قوبل بالتجاهل

  

مرارا «وفي رد مفصل على اتهامات كالرك قال البيت االبيض إن نواب االمن القومي اجتمعوا 

تطوير  لبحث عديد من القضايا المعقدة في اتجاه ٢٠٠١في الفترة ما بين مارس وسبتمبر عام 

  . »استراتيجية شاملة ضد القاعدة

  

وفي كتابه قال كالرك أيضا أن بوش أصر على أنه يجد صلة بين هجمات الحادي عشر من 

وقالت رايس في مقابالت مع وسائل . والعراق وصدام حسين» االرهابية«سبتمبر والهجمات 

 الحرب على االرهاب االعالم أمس األول االثنين إن كالرك كان أسلو به محدودا في معالجة

تتضمن » أشمل«بحيث اقتصر على مالحقة بن الدن بينما الرئيس كانت لديه وجهة نظر 

  . الوصول إلى قلب الشرق االوسط

  

وكالرك ليس أول . ومن المقرر أن يدلي كالرك بشهادته أمام لجنة تنظر في هجمات سبتمبر

  . مسئول في إدارة بوش يوجه له مثل هذا االتهام

  

زعم فيه » ثمن الوالء«لعام الماضي أصدر وزير الخزانة السابق بول أونيل كتابا بعنوان ففي ا

وسيمثل عدد من كبار . أن بوش كانت لديه النية لخوض الحرب ضد العراق منذ توليه الرئاسة

  . المسئولين األميركيين أمام اللجنة المستقلة المختصة بالتحقيق في هجمات سبتمبر

  

دلي كل من كولين باول، وزير الخارجية األميركي، ودونالد رامسفيلد، وزير ومن المقرر أن ي

كما سيمثل أمام اللجنة اثنان من المسئولين السابقين في . الدفاع األميركي، بشهادتيهما أمام اللجنة

إدارة الرئيس، بيل كلينتون، هما مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية السابقة، ووليم كوهين، 

، للتحقيق فيما إذا ما كانوا قد حذروا إدارة بوش من هجمات، فتجاهلوا فاع السابقوزير الد

وسوف يدلي جورج تينيت مدير المخابرات المركزية األميركية بشهادته أمام اللجنة . التحذير

  . اليوم األربعاء

  

 وقالت اللجنة إن جلسات االستماع للشهود سوف تقوم بالتحقيق في صيغة تعامل الواليات

 الذي شهد ١٩٩٨المتحدة مع اإلرهاب، مع التركيز بشكل خاص على الفترة من أغسطس، 

  .٢٠٠١الهجوم على السفارات األميركية في شرق أفريقيا، وحتى الحادي عشر من سبتمبر

   الوكاالت 
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   بوش من اهمال التهديد اإلرهابيإلنقاذ

  الجمهوريون يحاولون تجريم كالرك بالكذب

27 Mar 2004 –دة البيان االماراتيةجري 

أعلن المسئولون الجمهوريون انهم يريدون السعي الى كشف االسرار المحيطة بشهادات 

 للتأكيد ان هذا المسئول السابق عن مكافحة االرهاب ٢٠٠٢ريتشارد كالرك في الكونغرس منذ 

  . يمكن ان يكون قد كذب من خالل اتهام جورج بوش باهمال التهديد االرهابي
 

الرئيس السابق (كالرك « زعيم االكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ بيل فريست ان وقال

ادلى بروايتين مختلفتين تمام االختالف علما انه اقسم ) لمكافحة االرهاب في البيت االبيض

  . »اليمين

  

وأضاف فريست الذي كان يتحدث بلهجة عدائية غير مألوفة انه يأمل في ان يتم الكشف عن 

 التي ادلى بها كالرك في جلسة مغلقة وتحت القسم امام لجنتي االستخبارات في مجلسي الشهادة

الحجة التي تذرع بها الثبات والئه «وأكد السناتور فريست ان .٢٠٠٢الشيوخ والنواب في يوليو 

  . »الدارة ال يمكن ان تكون عذرا للكذب على الكونغرس

  

ر االمكان على اال نسيء الى االمن القومي سنسعى الى الكشف عن هذه المعلومات قد«وقال 

وأكد ان ذلك يمكن من مقارنة الشهادات الصادرة آنذاك مع تلك التي أدلى بها هذا .»للبالد

  . ٢٠٠١ سبتمبر ١١االسبوع امام لجنة التحقيق المستقلة في الكونغرس حول اعتداءات 

  

وأكد كالرك .ه هذا الطلبوأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري دنيس هاسترت في بيان دعم

، »ال اولوية تعلو على مكافحة االرهاب«يوم االربعاء ان ادارة كلينتون السابقة كانت تعتبر ان 

خالل االشهر الثمانية من رئاسة بوش » كان االرهاب مسألة مهمة لكنها لم تكن اولوية«فيما 

  .  سبتمبر١١حتى اعتداءات 

  

 االثنين، اتهم كالرك بوش باهمال تهديد القاعدة الذي صدر» ضد كل االعداء«وفي كتابه 

وأكد كالرك ايضا االربعاء الماضي بعد قسم اليمين امام لجنة حول .للتركيز على العراق

قد نسف الحرب على « سبتمبر ان قرار بوش التدخل عسكريا في العراق ١١اعتداءات 

  . »االرهاب
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من البيت االبيض الى كالرك منذ بداية وأشار فريست الذي انضم الى االنتقادات الموجهة 

طوال عقد شهد اعتداءات استهدفت » كان القاسم المشترك الوحيد«االسبوع، الى ان كالرك 

  .١٩٩٣الواليات المتحدة بدءا باالعتداء على مركز التجارة العالمي في 

  ب.ف. أ

 اداء بوش في الحرب على االرهاب سيء للغاية:  االبيضبالبيت مستشار

  :  - طنواشن

٢٣/٣/٢٠٠٤  

 للرئيس شديدة انتقادات  كالركريتشارد االبيض المستشار السابق لشؤون االرهاب في البيت وجه

  . للغاية سيئااالميركي جورج بوش، معتبرا ان اداءه في الدفاع عن الواليات المتحدة كان 

 كل ضد التصريحات التي ادلى بها كالرك في مقابلة تم بثها ليل االحد االثنين وكتابه ودفعت

  .  البيت االبيض الى الرد على تصريحاتهمسؤولي سيوزع في االسواق اليوم االثنين، الذي االعداء

 بوش انميركية  كالرك في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة على شبكة سي بي اس االخبارية االوقال

 اكثر امانا لكن المتحدةيصور نفسه على انه رئيس االمن القومي الذي جعل غزوه للعراق الواليات 

 عمل كالرك مستشارا لالمن القومي في ثالث وقد. اداءه كان سيئا في الحرب على االرهاب

  . سابقةادارات اميركية 

 بشأن االرهاب قبل هجمات المخاوفى  كالرك في كتابه ان البيت االبيض لم يكن يصغي الورأى

 الى تحميل العراق مسؤوليتها فور سارع على الواليات المتحدة وانه ٢٠٠١سبتمبر / ايلول١١

  . وقوعها بغض النظر عن وجود اي دليل

 تجاهل االبيض كالرك الذي استقال من عمله في االدارة االميركية العام الماضي ان البيت وقال

 ١١ هجمات وقوعهر اي في الوقت الذي كان يمكن ان نفعل شيئا لمنع االرهاب على مدى اش

   . ٢٠٠١سبتمبر /ايلول

 كالرك انه بعد وقت قصير من وقوع هذه الهجمات، التقاه بوش في غرفة واوصد الباب وكشف

 بعد ذلك اعلن عليه ان يقدم له معلومات حول عالقة محتملة بين تنظيم القاعدة االرهابي الذي والح

  . وليته عن الهجمات ونظام صدام حسينمسؤ

 كان صدام قد قام اذا مقاطع نشرت من كتابه نقل كالرك عن الرئيس قوله اريدك ان تعرف ما وفي

 االستخبارات اجمعوا على ان خبراءورد المستشار بقوله ان . وما اذا كانت له اي صلة به. بهذا

  . سبتمبر/ ايلول١١ وراء هجمات همتنظيم القاعدة وزعيمها اسامة بن الدن وليس العراق 

 عالقةلكن اريدك ان تنظر في ما اذا كان لصدام اي (..)  كالرك ان بوش اجاب اعلم اعلم واضاف

  .  وصدامالعراقانظر في امر (..) اريد ان اعرف اي شيء . اريدك فقط ان تنظر في االمر. بها

 الذي دار الحديث اال انه اشار الى ان . كالرك بان الرئيس لم يطلب منه ابدا فبركة اي دليلواقر
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  .  االميركيالرئيس بوضوح ما يريد ان يسمعه كشفبينهما 

 يترك لدي اي مجال لمباكمله ) الذي دار مع بوش( كالرك في برنامج ستون دقيقة ان الحوار وقال

 ١١ تقريرا يقول ان العراق هو الذي قام بهجمات اضع الرئيس بوش اراد ان انللشك في 

  . سبتمبر/لولاي

 قصف العراق بعد اراد المستشار السابق كذلك ان وزير الدفاع االميركي دونالد رامسفلد وكشف

  .  الموجودة في افغانستانتلكيوم من الهجمات مؤكدا ان ذلك البلد فيه مجموعة اهداف افضل من 

 في  اونيلبولسابق  وزير الخزانة الاطلقها المعلومات التي كشف عنها كالرك مع تأكيدات وتتطابق

 االميركية اصدره مؤخرا، ان االطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين كان هاجسا لدى االدارة كتاب

  منذ االيام 

   .االولى لتسلمها السلطة

واضاف . سبتمبر/ايلول ١١ كالرك ان ارهاب القاعدة كان امرا يتم البحث فيه قبل هجمات واوضح

 القومي في االدارة االميركية االمن كتب مذكرة الى مستشارة ٢٠٠١يناير / كانون الثاني٢٤انه في 

  .  للبحث هذا التهديدلالدارةكوندوليزا رايس يطلب فيها اجتماعا عاجال 

 لالدارة رئيسي انه لم يتم اتخاذ اي اجراء بشان طلبه وبدال من ذلك تم تحديد موعد الجتماع غير اال

 االميركي بول وولفويتز اكد خالل هذا االجتماع ان دفاعالوقال ان نائب وزير . ابريل/في نيسان

  .  القاعدة ويجب بدال من ذلك ان تتحدث عن ارهاب العراقمعواشنطن غير مضطرة للتعامل 

 ان الحرب قالوا تصريحات كالرك سلسلة من ردود الفعل من مسؤولين في البيت االبيض واثارت

  . بوشعلى االرهاب كانت دائما من اولويات الرئيس 

 بوش بين ان البيت االبيض لم ينف في وثيقة اصدرها ليل االحد االثنين ان يكون حوار دار اال

  . وكالرك، مؤكدا ان واجبات الرئيس كانت تقتضي دراسة كافة االحتماالت

 ١١ البيت االبيض في هذه الوثيقة ان الرئيس سعى الى تحديد المسؤول عن هجمات وقال

 االستخباراتنه نظرا للدعم العراقي السابق لالرهاب بما في ذلك محاولة واضاف ا. سبتمبر/ايلول

 التحقق من ضلوع عدمالعراقية السابقة اغتيال الرئيس االميركي السابق جورج بوش االب فان 

  . العراق في الهجمات كان يعتبر امرا غير مسؤول

 االدارة انقد قال البيت االبيض  بالنسبة للمقترحات التي تقدم بها كالرك لمكافحة االرهاب، فاما

 مانية لجنة برلامامومن المقرر ان يدلي كالرك بشهادته حول الهجمات . اخذت باالفكار المعقولة

  .هذا االسبوع
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   الدارة بوش تتحدى من يكذبهااتهاماته

  رامسفيلد وراء توسيع دائرة النار من أفغانستان إلى العراق: كالرك 

18 May 2004 –بيان االماراتية جريدة ال 

، وهو في الثانية والعشرين من عمره وفي ١٩٧٣دخل ريتشارد كالرك االدارة االميركية عام 

، وبعد العمل في ادارات نيكسون وريغان وبوش األب، عينه بيل كلينتون منسقا ١٩٩٨مايو 

نذاك، ألمن البنى التحتية وحمايتها والحرب ضد االرهاب، وهو موضع كان قد استحدث للتو آ

نصف مليون » ضد كل األعداء«وقد بيع من كتابه . واستمر فيه أثناء ادارة جورج دبليو بوش

  . نسخة منذ مارس الماضي في الواليات المتحدة
 

وقد اشير اليه على أنه كالرك رجل واثق من نفسه إلى حد كبير، ويتمتع بحس فكاهي الذع، 

ومنذ . ه النقاب عن الكثير من األمور المهمةالعدو رقم واحد إلدارة بوش، وذلك من جراء كشف

والخطط » القاعدة«، اثر إبالغ مستشاري الرئيس بوش بأمر اسامة بن الدن و٢٠٠١يناير 

  الخاصة بمهاجمة الواليات

حاول كالرك جاهدا تطبيق سياسة تدعو الستباق اعتداءات الحادي  المتحدة في عقر دارها، 

 شيئا واراد ان ينسب لصدام حسين ارتكاب تلك بوش لم يفعل«لكن . عشر من سبتمبر

  . االعتداءات
  

ان ذلك شكل الذريعة لتحميل المسئولية للنظام » البايس«ويقول كالرك في حوار مع صحيفة 

 ١١ مع العلم أنه لم يتم تكذيب أي من اتهامات كالرك، الذي نسق عمل الحكومة في .العراقي

   .سبتمبر، الموجهة لبوش
  

  :  الحواروفيما يلي نص
  

  ـ هل قمت بصياغة قرار اتهام الرئيس جورج دبليو بوش؟ 
  

  . على األقل لم يكن ذلك هو هدفي من اصدار كتابي. ـ ال
  

  ـ ما هو العيب الرئيسي الدارة بوش في حربها ضد االرهاب؟ 
  

وحولت موارد الحرب ضد .  سبتمبر١١ـ ادارة بوش لم تفعل شيئا فيما يتعلق باالرهاب قبل 

  . رهاب باتجاه الحرب على العراقاال
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 سبتمبر ١١ـ ما الذي كان بمقدور بوش فعله ـ ولم يفعله ـ خالل الشهور الثمانية التي سبق 

  وبعد االعتداءات؟ 
  

. »القاعدة«، أي الذهاب وراء »القاعدة«أوالً، تبني سياسة هجومية في مالحقة . ـ أمور كثيرة

 سبتمبر بأن ١١ ابالغه قبل اشهر من وقوع هجمات الـ لكن األمر األكثر أهمية حدث عندما تم

هجوما كان في طريقه الى الواليات المتحدة، وكان بامكانه تنظيم الحكومة على أعلى 

  . مستوياتها، المقصود هنا هو الطاقم الذي يحيط به
  

ومكتب التحقيقات » سي آي ايه«من أجل تحريك وكالة االستخبارات المركزية األميركية 

. ، الستخدام المعلومات التي كانت بحوزتهما بصورة أسرع وأشد فعالية»اف بي آي«يدرالي الف

  . فلقد كان لديهم أسماء االرهابيين الذين أقاموا في الواليات المتحدة

وعرفوا، على سبيل المثال، انه كان هناك ارهابيون مسجلون في مدارس للتدريب على قيادة 

ولو كان، لدى بوش، . معلومات متوفرة في أراشيف هاتين الوكالتين ولقد كانت هذه ال.الطائرات

على مستوى حكومته، مسئولون حازمون قلبا وقالبا في استباق الهجوم بطريقة منسقة، لكشفت 

  . تلك المعلومة، وبالتالي كان من الممكن، بتلك الطريقة، العثور على مختطفي الطائرات

وبوش أمر . تمبر، اما الذي اتى الحقا فلقد كان األمر أسوأ سب١١هذا فيما يتعلق بفترة ما قبل 

وأنا أعتقد انه كان على علم . بالهجوم على افغانستان على أنها مرحلة العمليات رقم واحد

فلقد أرسلت الواليات المتحدة عددا ضئيال من القوات الى . بوجود مرحلة ثانية في العراق

  . افغانستان
  

. لى قندهار اال بعد ثمانية أسابيع على بدء عمليات القصف بالطيرانحيث لم تصل قواتنا تلك ا

 ألف جندي ـ بحيث لم ١٠٠وارسلنا قوات قليلة العدد جدا ـ . مما سمح لبن الدن بالهروب

  . وال ترسيخ استقرار الوضع هناك» القاعدة«نتمكن حتى من اصطياد قادة 
  

 يحكم في ادارة بوش عناصر السرية ـ حسب بول أونيل، وزير الخزانة السابق، فان الذي

  والحجرات المغلقة إالَم تشير عندما تتكلم عن النقص في التزام بوش؟ 
  

والصحافي بوب وود وارد يصف المناخ . انه جمهوري شريف. ـ بالطبع، ان اونيل لديه الحق

هناك مجموعة صغيرة من الناس في مجلس األمن القومي، . »خطة الهجوم«نفسه في كتاب 

اذ انه ال يطلب أبداً وجهات نظر . ذين يطلق عليهم المحافظون الجدد والذين يصغى بوش اليهمال

  . بديلة، وال تروق له التحليالت وال التقويمات، ويعتقد أنه يمتلك هبة ربانية قوامها الحكمة
  

  ـ يبدو هذا واضحا من كتاب وودوارد، لكن هل تعتقد ان بوش يؤمن بذلك؟ 
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  . ه فكرة عن عالقته بالسماء تؤثر في االسلوب الذي ينجز به عملهـ نعم، فبوش لدي

  
وأنت شاهدته على .. ـ من بين االمور التي اقترحتها أنت، تبرز فكرة محاولة قتل بن الدن

  . شريط فيديو وقت التصوير
  

فعندما قمنا بدراسة اساليب جديدة . ، اثناء ادارة كلينتون٢٠٠٠ـ نعم، حدث هذا خالل اكتوبر 

لتحديد موقع ابن الدن، ظهرت فكرة استخدام طائرات بدون طيار قادرة، عن طريق آالت 

تصوير الفيديو، على نقل مشاهد بواسطة االقمار الصناعية الى واشنطن في زمن حقيقي حول 

بتنفيذ التجربة وتم » السي اي ايه«وأمرت وكالة االستخبارات المركزية . »القاعدة«معسكرات 

  . الى افغانستان» بريديتور«ك الطائرات من طراز ارسال احدى تل
  

قالت انه كان يجب ان يكون لهذه المبادرة االولى هدف محدود وهو تحديد » سي اي ايه«الـ 

، ولقد اعتدنا على االنتقال في ٢٠٠٠وأنا شاهدت تلك المناظر ثالث مرات عام . مكان ابن الدن

ة فرجينيا، القريبة من واشنطن، حيث وضعنا منتصف الليل تقريبا الى مكان يقع شمال والي

  . شاشة فيديو عمالقة
  

ولقد ظهرت قندهار في المشاهد، وكان بمقدورك رؤية ابن الدن سائرا داخل مجمع شبه 

لكن الطائرة لم تكن تحمل آنذاك صواريخ، ولم يكن لدينا كذلك . عسكري في ضواحي المدينة

الي راحت القوى الجوية تعمل على طائرة وبالت. غواصات قريبة الصدار أمر بالهجوم

  مزودة بصواريخ » بريديتور«

وهناك شهادات تفيد . ٢٠٠١وكان يجب أن تجهز تلك الطائرة في ربيع عام . صغيرة أو قذائف

 سبتمبر، في البيت ١١قال قبل اسبوع من هجمات  جورج تينت» السي اي ايه«ان مدير 

ولقد .  الطائرات الطالق صواريخ على ابن الدناالبيض انه سيكون من الخطأ استخدام هذه

 سبتمبر، وحققت نجاحاً ١١في افغانستان بعد » القاعدة«وراء » بريديتور«ذهبت طائرات 

  . كبيراً
  

ـ هل تسلم بوش ما يطلق عليه التقرير الرئاسي اليومي، الذي حذر من هجوم محتمل داخل 

  ؟ ٢٠٠١الواليات المتحدة في السادس من اغسطس 
  

لكن .  لقد ذاع صيت ذلك التقرير كثيرا، وبعد معارضة أولية، تم كشفه من قبل البيت االبيضـ

 مناسبة معلومات ٤٠في » سي اي ايه«فلقد قدمت الـ . االمر ال يقتصر على ذلك التقرير فقط
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وبالتالي، فان الرئيس . كانت تعد لهجوم في الواليات المتحدة» القاعدة«للرئيس بوش تفيد بأن 

  . ن على اطالع جيد حول خطر الهجومكا
  

  ؟ ٢٠٠١ـ ما الذي حدث في االجتماع الذي طلبته في شهر يناير 
  

وكان في اليوم الرابع بالضبط . ٢٠٠١ـ لم يعقد ذلك االجتماع حتى األسبوع األول من سبتمبر 

  .  سبتمبر١١أي بعد ثمانية أشهر وقبل اسبوع واحد من 
  

وقال باول انه من الضروري الضغط على . »القاعدة« بتهديد ولقد أبلغناه أنا وجورج تينيت

وقال رامسفيلد ان هناك بؤرا . »القاعدة«باكستان كي تكون الى جانبنا ضد نظام طالبان وضد 

اخرى لالرهاب، في العراق على سبيل المثال، وانه يجب ان نعيرها اهتمامنا، واقترح ان تحلق 

ولكن » القاعدة«فوق افغانستان وأن تهاجم » تيربوالدو«أول طائرة مسلحة بدون طيار من نوع 

  . موافقتيهما» البنتاغون«وال » السي اي ايه«لم تقدم 
  

 سبتمبر مسئولية القاعدة وابن الدن عن ١٢قد أكدت في » السي اي ايه«ـ اذا كانت 

  االعتداءات، كيف ظهر موضوع العراق في اليوم نفسه في البيت االبيض؟ 
  

 يمكن تصديقه فأنا نفسي اعتقدت في اليوم التالي اننا سنركز جهودنا، في نهاية ـ انه أمر ال

عاد وولفويتز لطرح فكرة ان هجوما مثل هذا البد ولكن في ذلك الصباح، . المطاف على القاعدة

ولقد قال رامسفيلد، ذلك المساء، انه . ان دولة ما تقف وراءه، وذكر العراق في هذا الصدد

   .سيع البؤرة وانه يجب تضمين العراق بين أهدافنايتعين علينا تو
  

وبعد وقت قصير من مراجعة مستشاريه، قال رامسفيلد انه ال توجد أهداف جدية لمهاجمتها في 

من جانبه، لم يرفض الرئيس . افغانستان، وانه يتعين علينا دراسة امكانية القيام بذلك في العراق

المسألة في العراق تتعلق بتغيير الحكومة، وال تقتصر بوش الفكرة بشكل كامل، لكنه اضاف ان 

  على القصف

لكني اريد .. انظروا، اعرف ان لديكم الكثير من االمور يتعين انجازها«: ومن ثم قال لنا.  فقط

  . كل شيء. منكم مراجعة كل شيء في اقرب وقت ممكن
  

لكن هذا من «: وقلت له. »دققوا اذا كان مرتبطا بصورة ما. انظروا اذا كان صدام قد فعل هذا

اعرف ذلك، اعرف ذلك، لكن انظروا اذا كان صدام «: وقال. »سيدي الرئيس) القاعدة(عمل 

قلت له إننا سنقوم بذلك لكنني مع كل . »أريد معرفة كل شيء، أي اثر. متورطا انظروا ببساطة

» القاعدة«ة الرهاب احترامي اقول اننا قد درسنا بعناية من الذي يمكن ان يكون قد قدم الرعاي
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انظروا داخل العراق «: لكن بوش ألح قبل مغادرتنا وقال. بدون أن نجد أي صلة بالعراق

  . »!وتقصوا حول صدام
  

  باسل أبو حمدة : ترجمة
 

    إلبايس ـ إسبانيا
  

  : االميركي السابق لمكافحة االرهابالمستشار

  مبررات غزو إيران أكثر من العراق

8 Jun 2004 -لبيان االماراتية جريدة ا 
ان مبررات غزو اعتبر ريتشارد كالرك المستشار االميركي السابق لشئون مكافحة االرهاب 

 واتهم ادارة جورج بوش الرئيس األميركي بأنها قصرت ايران اكثر من مبررات غزو العراق

غزت في التصدي لالرهاب وبتبديد طاقتها بمهاجمة العراق وأنه كان سيكون من المعقول لو 

  . الواليات المتحدة ايران وليس العراق
 

وقال ريتشارد كالرك الذي عمل مستشارا لثالثة رؤساء أميركيين وفي أربع ادارات أميركية أن 

وكان امتالك هذة االسلحة هو االرضية . مجرد امتالك أسلحة دمار شامل ال يبرر غزو بلد ما

  . لى العراقالتي استندت اليها الواليات المتحدة لشن الحرب ع
  

اذا «وقال كالرك في مقابلة مع صحيفة دير ستاندارد النمساوية اليومية وترجمت الى االلمانية 

. نظرنا لحالة ايران فان برنامجها النووي أكثر تطورا بكثير مما كان عليه البرنامج العراقي

  . »»ايران«كانت ستكون هناك أرضية أقوى الن يتم الغزو هناك 
  

وتنفي . يات المتحدة أن البرنامج النووي االيراني مجرد واجهة لتطوير أسلحة نوويةوتعتقد الوال

ولم تعثر . ايران ذلك قائلة ان تطلعاتها النووية محصورة في مجال توليد الطاقة الكهربائية

القوات األميركية على أي مخزون السلحة دمار شامل عراقية والتي قالت واشنطن ان صدام 

  . وفرةحسين امتلكها ب

التي نشرت مؤخرا ادارة الرئيس جورج بوش » ضد كل االعداء«واتهم كالرك في مذكراته 

 على الواليات ٢٠٠١ سبتمبر ١١بعدم أخذ تهديد تنظيم القاعدة بجدية كافية قبل وقوع هجمات 

  ـ رويترز. المتحدة وبمهاجمة العراق دون ضرورة
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  الحرب في العراق عززت تنظيم القاعدة: كالرك 

7 Aug 2004 –جريدة اللبيان االماراتية   

 الرئيس ٢٠٠٣يتهم ريتشارد كالرك، منسق مجلس األمن القومي االميركي حتى مارس 

وبأنه قاد بالده الى » القاعدة«االميركي جورج دبليو بوش بأنه بدد فرصة القضاء على تنظيم 

 السابق للحرب ضد االرجنتينية التقت القيصر» الناسيون« صحيفة .نزاع غير ضروري

  : االرهاب في نيويورك، مؤخرا واجرت معه الحوار التالي
 

ذكرت انه من الرعاة في الس فيغاس حتى المحللين » ضد كل االعداء«ـ عندما كتبت كتابك 

في واشنطن يؤكدون ان بوش سيفوز في االنتخابات القادمة، هل تواصل التفكير على هذا 

  النحو؟ 
  

ش سيفوز، لكن االوليات تبدلت، فعندما كتبت الكتاب حسبت ان النسبة ـ مازلت اعتقد ان بو

  . كانت ثالثة الى واحد، لكن يبدو لي ان هذه النسبة تقترب االن من واحد الى واحد
  

ومرد ذلك ان امورا كثيرة ومهمة حدثت في فترة التفويض، اوال اصبح واضحا لدى المواطنين 

اصبح واضحا انهم : ، ثانيا يتعلق بأسلحة الدمار الشاملاالميركيين ان حكومة بوش كذبت فيما

لم يمتلكوا اي خطة عمل وانهم لم يمتلكوا ادنى فكرة حول ما الذي يجب عمله بعد احتالل 

  . تأتي قضية اآلالف الستة الذين سقطوا في النزاع: ، وثالثاالعراق
  

  ـ بماذا يمكن ان تتغير الحرب ضد االرهاب في حال فوز كيري؟ 
  

 سيكون لكيري فرصة معالجة عالقاتنا مع حلفائنا االوروبيين و حلفائنا في الشرق االوسط ـ

على حد سواء، كذلك ادرك، كما قال مرارا وتكرارا، انه من المهم جدا خوض المعركة 

  . االيديولوجية مع كل ارهابي على حدة
  

  ـ ما الذي ينبغي على الواليات المتحدة ان تفعله اآلن؟ 
  

ايجاد طريقة لتسريع خروجها من العراق وايجاد مركز ثقل اديولوجي مواز لثقل :  امورـ ثالثة

  . في العالم العربي واحياء عملية السالم بين العرب واالسرائيليين» القاعدة«
  

  ـ ما هي البداية؟ 
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ـ المشكلة الرئيسية هي ايجاد فلسطيني يمكن التفاوض معه وقادر على تطبيق نتائج تلك 

ات، فلقد تراجعت الثقة بياسر عرفات بالنسبة لهذا الدور حتى االن، وهو ليس الشخص المفاوض

  . الذي نستطيع التفاوض معه
  

  ـ ما مدى أهمية دور األمم المتحدة في الحرب ضد االرهاب؟ 
  

ـ انه اهم بكثير مما يعتقد الناس عادة، فالكثير من البلدان لن تتحرك اذا لم يكن ذلك على قاعدة 

فقة من االمم المتحدة، اذ تمكنا على سبيل المثال، من القيام ببعض النشاطات المتعلقة الموا

بمالحقة تمويل المجموعات االرهابية بصورة اسهل منذ ان تشكلت في االمم المتحدة لجنة تقدم 

  . ضمانا لمالحقتها
  

هل انت نادم ـ اآلراء الواردة في كتابك حول شخصيات مركزية في البيت االبيض قاسية جدا، 

  على بعضها؟ 
  

ـ على ضوء ما حدث منذ ان طرح الكتاب في االسواق اعتقد ان ما قلته لم يف الموضوع 

  . حقه
  

  ـ وماذا عن فترة وجودك في الحكومة؟ 
  

ـ لو عدت الى ذلك الموقع، أللححت على الرئيس اكثر مما فعلت كي يعير اهتماما لتهديد 

بل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لكني يحزنني انه وانا عرضت ذلك بوضوح ق» القاعدة«

  . لم يكن هناك شيء آخر يمكن فعله
  

  ـ ما هو اصعب شيء واجهته في مهمة عرض ما يجري خلف الستار في الحكومة؟ 
  

ـ حسنا، لم أكن قد كتبت كتابا ابدا، فلقد أمضيت كل حياتي في الظل، بين اجهزة االستخبارات 

ة، محاوال حماية االسرار، واالن لم اخرج الى النور وانما الى مراكز والمجتمعات الدبلوماسي

  .  درجة١٨٠تسليط االضواء حيث امضي حياتي وانا اتحدث في التلفزيون، انه انقالب بمقدار 
  

  ـ واالن بعد ان اصبحت قريبا من وسائل االعالم، ما هو رأيك بالدور الذي تلعبه؟ 
  

بحت وسائل االعالم االميركية اقل انتقادا وتحليال للحكومة ـ بعد الحادي عشر من سبتمبر، اص

مما هي عليه عادة، وانا اعتقد انها خسارة يأسف المرء عليها الن النقص في روحها التشككية 

والتأملية ساهم بوصولنا الى العراق ففي مجريات االحداث العادية، اذا دعا رئيس ما لمهاجمة 
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ئل االعالم تنتقده بشدة لكنها بعد الحادي عشر من سبتمبر، بلد ما بدون سبب واضح، فإن وسا

قبلت بأي شيء قاله البيت االبيض فيما يتعلق باالمن القومي، ومع ذلك، يمكنني القول انها بدأت 

  . تستعيد دورها المعتاد خالل السنة االخيرة
  

  ـ ما هو رأيك بالذهاب الى افغانستان ؟ 

، ة، لكنني اعتقد ان الذهاب الى افغانستان كان صحيحاـ لقد كانت الحرب في العراق كارث

والمشكلة هي اننا لم نقم بعملنا على نحو جيد حيث لم نضع ما يكفي من القوات ولم نضعها بما 

يكفي من السرعة ولم نقدم مساعدة للشعب االفغاني بالسرعة الالزمة ايضا، والنتيجة هي ان 

جماعات بحيث اصبح من الصعب بدرجة اكبر رصد انقسمت الى نحو ثمان او تسع » القاعدة«

  . تحركاتهم
  

  ـ كيف تقيم انسحاب القوات االسبانية من العراق؟ 
  

من القوات الموجودة في العراق هي قوات اميركية، بيد % ٩٠ـ المعادلة بسيطة جدا، اذا ان 

اب االسبان ليس  بلداً اخر، لذلك ان حضور او غي٤٠انها كانت دعاية جيدة القول انه كان هناك 

من % ٩٠له اي تأثير يذكر، فالواقع الملموس هو ان االميركيين يقومون بذلك وحدهم ويدفعون 

  . من الجنود% ٩٠من الخسائر ويوفرون % ٩٠النفقات ويتحملون 
  

هل من » جورج تاون«و » هارفارد«ـ تعيش حياتك خارج الحكومة وتحاضر في جامعتي 

  تطيعوا تقديمه لك في البيت االبيض؟ شيء علمك اياه الطالب ولم يس
  

ـ احدى الدورات مخصصة ألناس في نصف دراستهم، وهم طالب تتراوح اعمارهم بين 

ثالثين واربعين عاما واحدهم من بنغالديش اخبرني انه عندما كان طفال وكانت بنغالديش تقاتل 

وا والدته الى الخارج في سبيل االنفصال عن باكستان، جاءت قوات باكستانية الى منزله وسحب

وضربوا والده ضربا مبرحا، ولقد سيطرت عليه رغبة جامحة في الخروج لقتل الجنود 

، وقال لي انه يتعين علينا الباكستانيين، وكانت تجربة قوية الى درجة انه اليزال يكن الحقد لهم

 االطفال الذين فهم انه عندما تهاجم القوات االميركية العراقيين، فإننا نوجد بذلك جيال من

  . سيترعرعون ولديهم الرغبة بقتل جنود اميركيين
  

  باسل أبو حمدة : ترجمة
 

  الناسيون ـ االرجنتين
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  الحرب بوش وبندر واجتماعات االتفاق على خطة
 

 2004-04-05 :تاريخ النشـــر 

 برنامج من واشنطن للصحفي االمريكي بوب ودورد حسب ما وردت في" خطة الهجوم"مقتطفات من كتاب 
 

3L#htm.1-25-2004/4/4/articles/washington/programs/net.aljazeera.www://http 
 

تعليق  لصحفي االمريكي بوب ودورد لتغني عن كلل" خطة الهجوم"المقتطفات المنقولة من كتاب  ان

للغرب و امريكا  وهي تمثل صفعة على وجه كل من بجادل في خيانة االنظمة العربية و عبوديتها

آخرتهم بعرض زائل من  كما انها تمثل احجارا نلقمها في افواه من باعوا. على وجه الخصوص

للعمالء و عبيد " عمالء"في حقيقتهم  و هم" لمسلمينعلماء ا"الدنيا و سموا انفسهم زورا و بهتانا بـ 

و الجدير بالذكر هنا ان المدعو بندر بن . يسمعون للعبيد ارتضوا السكوت المخزي و هم يرون و

 و كل الذي انكره هو ان السعودية لم تخفض -هو موثق و–سلطان لم ينكر ما ورد في الكتاب 

ل من حجة لكل من يدافع عن هؤالء الحثالة؟ و هل من فه. االنتخابية اسعار النفط لدعم حملة بوش

 ؟"والة االمر الشرعيين"الذين ما فتؤا يسترون عوار حكامهم و يصفونهم بـ " التوحيد لعلماء"حجة 

 !!فمالنا ال نسمع لهم صوتا و ال نرى لهم حركة؟

------------------------------------------------------ 
 
 

  برنامجنا من واشنطن كما ذكرت سنتعرض إلى كتابين آخرين لكن باعتبار أنفي: المرازي حافظ

خطة الهجوم من الكتب المثيرة للجدل والنقاش في واشنطن ويكاد يكون  بعنوان ودوارد كتاب بوب

 إن لم يكن ربما محل اهتمام العالم العربي فقد اخترت أن نتوقف على مدى الدقائق هو حديث المدينة

 المؤلف بوب  مقتطفات من الكتاب تتعلق بطبيعة العالقة واالجتماعات التي وثَّق لهاالمقبلة حول

األمير بندر بن سلطان السفير السعودي وبين الرئيس بوش أو نائب الرئيس ديك تشيني  بين ودوارد

 باقي أعضاء مستشاري بوش مثل كونداليزا رايس مستشارة األمن القومي واخترت أن أقرأ أو

 .فيا وأن نضع الباقي أمامكم على الشاشةأغلبها حر
 

 بعد أسبوع من قرار ٢٠٠٢ نوفمبر ١٥بندر كما وثق في الجمعة  لقاء الرئيس بوش مع األمير

الكتاب، سلم بندر الرئيس رسالة خاصة من ولي العهد األمير عبد اهللا   يقول١٤٤١مجلس األمن 

 :بالعربية مرفق بها ترجمة إنجليزية تقول بخط اليد
 
نتخاطب لكن دعني أوال أهنئك على النتائج التي حققها  صديقي العزيز جورج بوش منذ زمن لم "

وكذلك مساعيك في التوصل إلى قرار لمجلس األمن متفق عليه  الحزب الجمهوري تحت زعامتك
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الرئيسي ويقول بناء على التعليمات األمير بندر يحمل معه الموضوع  وتمضي الرسالة موضحة أن

ونحن على اتصال مستمر معكم على أعلى المستويات فيما يتعلق بما  1994 در منذ عامقال بن

العراقي خالل تلك الفترة كنا نتطلع إلى جدية من جانبكم وكان  العراق والنظام يتطلب عمله تجاه

 اقترح ١٩٩٤ في عام تتمثل في العمل سويا لصياغة خطة مشتركة للتخلص من صدام، يجب أن

 ى الرئيس كلينتون عملية خاصة سرية مشتركة لإلطاحة بصدام كما اقترح ولي العهدفهد عل الملك

مشتركة كهذه   على بوش إنفاق ما يصل إلى مليار دوالر في عملية٢٠٠٢األمير عبد اهللا في أبريل 

بأن الواليات المتحدة  ويتابع أضاف بندر وفي كل مرة نلتقي نفاجأ (CIA) مع المخابرات المركزية

األسئلة المتكررة تجعلهم يبدؤون في  ا عن رأينا فيما يمكن عمله تجاه صدام موضحا أن تلكتسألن

اآلن سيادة الرئيس نريد أن نسمع منك مباشرة عن  الشك في جدية أميركا تجاه مسألة تغير النظام

ئم على نهيئ أنفسنا وننسق بما يجعلنا نتخذ القرار السليم القا نيتك الجادة بشأن هذا الموضوع حتى

تعلم فإننا واثقون بشأن وضعنا الداخلي أما الوضع في العالم العربي  صداقتنا ومصالحنا كما

متقلب بشكل قد يضر بمصالحنا ومصالحكم لذلك حتى نحمي مصالحنا المشتركة  واإلسالمي فهو

الصعب أن تشارك بجدية في حل مشكلة الشرق األوسط وننتظر أن تلعب هذا الوضع  نريد منك في

 دورا كبيرا في تشكيل النظام الذي سيبرز ليس فقط في العراق بل في المنطقة بعد سقوط السعودية

وواعدا   ورد بوش شاكرا على آراء ولي العهد السعودي معتبره صديقا وحليفا عظيما".صدام حسين

 .الراهن بأنه إذا استخدم القوة العسكرية في العراق فسيعني ذلك نهاية النظام
 

السعودي بمكتب نائب   اجتماع السفير٢٠٠٣ يناير ١١ الكتاب عن اجتماع آخر السبت ثم يتحدث

أغراض االجتماع كان إلقناع بندر  الرئيس األميركي تشيني وهو المثير للجدل في أميركا اآلن أحد

السعودية أو انطالقا منها إلى العراق لم يكن  بأن القوات األميركية البد من إرسالها عبر األراضي

واالتصاالت والتزويد بالوقود فمن بين الدول الخمس األخرى  كافيا مجرد الدعم في عمليات اإلنقاذ

يقدم دعما للعملية العسكرية سوى الكويت واألردن ويمضي الكتاب إلى  ذات الحدود مع العراق لم

 مايرز لألميرالبد من تغطية الحدود السعودية العراقية الممتدة خمسمائة ميل وقال  أن يصل إلى كان

وفرق  بندر لم نكن لنسأل السعوديين لو كانت هناك بدائل غير أراضيهم لعمل القوات الخاصة

القوات األميركية  المخابرات والضربات األخرى كان بندر يعلم أن بلده يمكنه التستر على وصول

ار مساء بحجة السعودية نه بإغالق مطار الجوف المدني في الشمال ثم تحليق طائرات الهليكوبتر

بعد ذلك لتقيم مكانها القوات الخاصة  القيام بدوريات حراسة للحدود روتينية لمدة أسبوع ثم تنسحب

 .االهتمام األميركية قاعدة ال تجلب الكثير من
 

 يناير أيضا ونبقى فيه باألحرى بالنسبة ١١السبت  في كتابه اجتماع إلى ودوارد ننتقل كما وثّق بوب

إن كان هذا .. للسعوديين المشاركة مباشرة في الحرب إن كان هناك كنا بالمرةلبندر لم يكن مم

أمل أن يجبر صدام على مغادرة العراق أو التفاوض سلميا كان السعوديون  مجرد تهديد أجوف على
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لو نجا صدام أما إذا كان رأس صدام هو الثمن فسيدفعون من أجله ويشاركون وقد  سيخسرون كثيرا

تنوي  مقولة الرئيس السابق ليندن جونسون ال تقل لرجل اذهب إلى الجحيم إن لم تكنبندر ب ذكّرهم

وأشار إلى الخريطة  إرساله إليه فعال، نظر رمسفيلد في عيني بندر قائال يمكنك االعتماد على ذلك

البنك أي مضمونة كصك هذا  السرية عن خطة الهجوم وتوزيع القوات قائال يمكنك أن تصرفها في

؟ رد هذه المرة ماذا سيحدث له دث وتمضي، ثم تساءل بندر متشككا هل سينتهي أمر صدامما سيح

 .أن نبدأ صدام سيَحمص كالخبز عليه تشيني الذي كان هادئا كعادته يا أمير بندر بمجرد
 

مع الرئيس بوش حتى يبلغ رسالته إلى ولي العهد  ثم الرئيس بوش أو األمير بندر طلب اجتماعا

نائب الرئيس تشيني فكان االجتماع بعد يومين يوم االثنين  بد اهللا وال تكون على لساناألمير ع

ردا على قلق بوش من معارضة فرنسا وألمانيا وروسيا للحرب  2003 الثالث عشر من يناير في

الناس ليس بإمكانهم أن ينفعوا أو يضروا إنهم يحاولون لعب دور أكبر منهم  قال بندر لبوش هؤالء

وتقارير  التقييم واقع الموسيقى على أذني بوش لكن الرئيس بوش قال لهم إنه يتلقى نصائح هذاكان ل

من شأنه تهديد  من البعض في إدارته أنه إذا وقعت حرب فعليه توقع رد فعل عربي وإسالمي كاسح

 السعودية أو تحاول المصالح األميركية رد بندر قائال سيادة الرئيس أنت تفترض وكأنك تهاجم

صدام لكن لو هاجمه  القبض على الملك فهد إن هذا صدام حسين لن يذرف الناس دموعا على

السلطة بعد إنهائك الحرب  األميركيون مرة أخرى ونجا منها سيصبح عمالقا لو نجا وظل في

األميركية سيهاجمونها وذكّر بندر الرئيس  ساعتها فعال يستمع الجميع إليه لو قال هاجموا السفارة

انظر إلى ما قيل من قبل لوالدك بأن العالم   قائال١٩٩١بما حدث قبل حرب الخليج عام بوش 

لم يحدث ولن يحدث هذه المرة كان المطلوب كما يقول  العربي سيثور من المحيط إلى الخليج هذا

 .صدام هذه المرة وقد حصل عليها الكاتب ضمانات سعودية بأال يفلت
 

أكثر من سبعين شخصية  من خالل لقاءاته مع ودوارد بعها بوبوننتقل إلى أيضا صفحة أخرى يتا

ومن خالل لقاء له مع الرئيس  أميركية وأيضا من خالل الحصول على العديد من الوثائق األميركية

السعودي لصالح إدارة بوش قبيل  بوش ألكثر من ثالث ساعات ونص فيتحدث عن جهود السفير

لالنضمام إلى الجهد األميركي والبعض  لدول األوروبيةالحرب بعضها كان جهودا إلقناع بعض ا

صدام للخروج بالمنفى لتجنب الحرب، بدأ األمير  كان للوساطة لمبادرة ولي العهد من أجل قبول

وبتعليمات من ولي العهد السعودي األمير عبد اهللا ذهب إلى باريس  بندر يعمل على جبهة الفرنسيين

قى بندر مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي أبلغه أن لدى ثم يقول الت للقاء الرئيس شيراك

من مصادر المخابرات داخل العراق وقال له إن مخابراتنا تأكدت من وجود  المصريين العديد

هناك لألسلحة البيولوجية كما أبلغ مبارك بندر برسالة غريبة جاءته من العراق  مختبرات متنقلة

 ن هناك نساء وأطفاال وبعض الناس سيبلغون بأسمائهم الحقاجاءني مبعوث من صدام يقول إ قائال

 يريدون الحضور إلى مصر فهل ستعطينا قصرا رئاسيا وقال مبعوث صدام إن لدى العراقيين
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أبلغه  خزائن ضخمة قد تسع لمليارين من الدوالرات وسبائك ذهب يريدون إحضارها معهم لمصر

تتفقوا أوال مع  ل أما أي رجال أو مسؤولين البد أنمبارك بأنه قال لهم مرحبا بالنساء واألطفا

السماح بدخول ملياري  األميركيين على ذلك أو سأتصل أنا باألميركيين كما قال مبارك إنه رفض

إرسالها بشيك أو عن طريق  دوالر نقدا إلى مصر حتى ال يتهم بسرقتها واقترح على مبعوث صدام

 .بنك سويسري
 

 كما أبلغ بندر كونداليزا رايس أنه ٢٠٠٣فبراير  ى يوم الجمعة سبعةإل ودوارد ينتقل كتاب بوب

يساند الحرب سألته رايس متشككة هل أنت متأكد؟ رد عليها  يعتقد أن شيراك سيساعد بل ربما قد

ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وكالهما أبلغه أن شيراك  بأن لديه ثالثة مصادر مبارك

افة إلى مباحثاته هو مع الرئيس الفرنسي التي خلص منها إلى نفس النتيجة باإلض يأخذ هذا المنحى

 المؤلف تفاصيل مكالمة هاتفية بين شيراك وبوش في اليوم ذاته الجمعة سبعة فبراير جاء ويروي

أعطاها  جمال بن مبارك ليلتقي سرا مع بوش في مسكنه بالبيت األبيض حامال نفس الرسالة التي

اإلصالحيين الموالين ألميركا في  وهو من كبار ودوارد مال وكما يصفه بوبوالده لبندر قال ج

صدام ربما يبحث عن فرصة للذهاب للمنفى  الحزب السياسي لوالده إن لديهم ما يدعو لالعتقاد أن

دوالر إلى مصر كانت عدة دول منها السعودية  وشرح مطلب صدام إلرسال أفراد عائلته وملياري

فماذا يرى الرئيس بوش في ذلك؟ رغم التصريحات  لعة في مفاوضات المنفىواألردن وتركيا ضا

الشهر السابق في يناير بأن نفي صدام من البدائل الممكنة لمنع  العالنية لباول ورمسفيلد والرئيس في

الرئيس أجاب على بندر بأنه عفوا أجاب على جمال مبارك بأنه إذا ذهب  الحرب يقول المؤلف إن

تضمن الواليات المتحدة حمايته كما قال بوش إنه ال ينظر بعين الرضا ألولئك  لنصدام لمنفى ف

 يبحثون عن حماية لصدام كما قال إن كنت تريد ضمانات مني بأال نفعل شيئا فليس معك مني الذين

 .تلك الضمانات
 

 بأن رايس باألمير بندر لتبلغه  اتصلت كونداليزا٢٠٠٣ثم نقترب أكثر من الحرب عشرة فبراير 

صديقك في اإلليزيه دعا شرودر وبوتين  شيراك صار في اتجاه مخالف للوساطة السعودية قائلة إن

في العراق وضد الحرب ثم نصل إلى الصفحة  إلى لقاء وأصدروا بيانا قويا مع تمديد التفتيش

قبل بعد اإلنذار من بوش لصدام وابنيه بالخروج و ٢٠٠٣ مارس ١٨األخيرة الخاصة بهذه العالقة 

الظل لم يبلغ مسبقا بخطاب اإلنذار الليلة السابقة كان هذا  يوم من الحرب شعر األمير بندر أنه في

 دقيقة قال ١١بندر من رايس أن يرى بوش وبالفعل قابله في السابعة مساء  أمرا مقلقا لبندر طلب

 ت إنذارك رد عليهسيادة الرئيس آمل فقط أال تكون قد غيرت رأيك هاأنت اآلن قد أعطي بندر لبوش

األول من  بوش انظر يا بندر ال أستطيع أن أبوح لك بالكثير لكن أعدك أنك ستكون أول من يعرف

انظر أنا أثق بك  حكومة أجنبية وال تقلق نحن على ثقة كن على ثقة بي قال بندر وهو في شبه هلع

ذا انتهى االقتباس من هك لكن أرجوك لوجه اهللا لقد فات األوان ولم يعد وقت ألي أحد للتراجع
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  ..الخطاب خطة الهجوم بالطبع ودوارد صفحات كتاب الصحفي األميركي بوب
 

وأبلغها بذلك قبل األمير بندر  الكتاب أيضا يوضح شيئا آخر بأن الرئيس بوش اتصل بحكومة أجنبية

وزراء العراق بأرييل شارون رئيس ال وقبل السعودية فقد اتصل قبل ثالثة أيام من الهجوم على

 ساعة وهاهو يعطيها له كانت المكالمة ٧٢المطلوبة  اإلسرائيلي مبلغا له بأنه وعده بأن يعطيه المهلة

  .ثالث دقائق فقط لكنها كانت كافية


