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ن���ت���ائ���ج ال��ع��ن��ف

الع��راق يتج ّن��ب التعام�لات االقت�صادي��ة م��ع الوالي��ات املتح��دة
ترجمة :عالء خالد غزالة
قام ��ت احلكوم ��ة يف الع ��راق بتهيئ ��ة معر�ضه ��ا ال ��دويل القدمي
ودع ��ت ال�ش ��ركات م ��ن خمتلف انح ��اء الع ��امل ،بيد ان ��ه مل يظهر
دلي ��ل على ح�ض ��ور الوالي ��ات املتحدة ب�ي�ن ممثلي ال ��دول الـ32
الت ��ي ح�ضرت املعر� ��ض .يقول ه�ش ��ام حممود ح ��امت ،مدير عام
املعار� ��ض العراقي ��ة ان من بني ال�ش ��ركات ال� �ـ 396التي عر�ضت
منتجاته ��ا «كان هناك اثنان او ثالثة م�شاركني امريكيني ،لكني ال
ا�ستطي ��ع تذكر ا�سمائها ».ويعلو البوابة الرئي�سة للمعر�ض زوج
م ��ن ال�صواريخ ،م ��ا يذكر باحلقبة التي كان �ص ��دام يتظاهر فيها
بامتالكه ا�سلحة الدمار ال�شامل.
ومل ت�شه ��د ال�ش ��ركات االمريكي ��ة مناف ��ع طويل ��ة االج ��ل كنتيجة
ال�ستثم ��ار بلده ��ا يف الع ��راق .وو�ضع ��ت بع� ��ض ال�ش ��ركات يف
ح�سبانها ان الكلف االمنية املرتفعة واخلوف من العنف يجعالن
م ��ن الع ��راق منطق ��ة حمظ ��ورة عل ��ى االعم ��ال التجاري ��ة .حتى
ال�ش ��ركات الت ��ي اب ��دت اهتماما بالق ��دوم اىل هن ��ا اثقلتها �سمعة
ال�ش ��ركات االمريكية االخرى بانها تتقا�ضى ال�ضعف �ضعفني عن
اعماله ��ا وانها ال تكرتث الح ��وال العاملني لديه ��ا ،باال�ضافة اىل
عواقب ال�سنة االوىل من االحتالل ،والنزعة الرا�سخة والوا�سعة
االنت�شار املتمثلة بالعداءالمريكا.
وعل ��ى الرغ ��م من ت�ضاع ��ف واردات الع ��راق يف ع ��ام  ،2008اذ
و�صلت اىل  43.5مليار دوالر مقارنة بـ 25.67عام  ،2007اال ان
الواردات من الواليات املتحدة بقيت على حالها ،اذ بلغت ملياري
دوالر خ�ل�ال تل ��ك الفرتة .وتقف االم ��ارات العربي ��ة املتحدة يف
طليعة الدول امل�ستثمرة يف العراق ،حيث تبلغ قيمة ا�ستثماراتها
 31ملي ��ار دوالر ،كان معظمه ��ا خ�ل�ال ع ��ام  ،2008باملقارنة مع
ا�ستثمار ال�ش ��ركات االمريكية البالغ  400مليون دوالر فقط ،اذا
مت ا�ستثناء انفاق حكوم ��ة الواليات املتحدة على اعادة االعمار،
وذل ��ك ا�ستنادا اىل مكتب (دنيا فرونت�ي�ر) اال�ست�شاري يف تقرير
حتليل ��ي ا�صدره عن اال�سواق النا�شئة .ويقول التقرير« :بعد ان
انق�ضاء الفرتة التي هيمنت فيها م�شاريع االعمار املمولة من قبل
حكوم ��ة الواليات املتحدة ،فان القطاع اخلا�ص االمريكي ا�صبح
جمرد العب قليل ال�ش�أن يف العراق».
نعم ،حتى ال�شركات التي ازدهرت خالل فرتة احلرب واالحتالل،
ب�ضمنه ��ا العديد من ال�ش ��ركات املتعاقدة م ��ع اجلي�ش االمريكي،
فانه ��ا �ستغادر م ��ع رحيل الوالي ��ات املتحدة ،حينم ��ا �ستن�سحب
ب�شكل كامل خالل ال�سنتني املقبلتني.
وكان ��ت �شركة ك ��ي بي �آر من بني ال�ش ��ركات االوىل التي ح�صلت
عل ��ى عق ��ود يف الع ��راق ،حي ��ث بلغ جمم ��وع عقوده ��ا  33مليار
دوالر لدع ��م القواعد االمريكية .لكنها مل حت�صل على اي عقد مع
احلكوم ��ة العراقي ��ة لال�ستم ��رار يف دعم تلك املن�ش� ��آت بعد ان مت
ت�سليمه ��ا اىل اجلانب العراقي ،او حت ��ى لبناء اي �شيء �آخر يف
البالد.
تقول املتحدثة الر�سمية با�س ��م ال�شركة« :تعكف �شركة كي بي �آر
عل ��ى تقييم بيئة االعمال يف العراق م ��ن اجل الو�صول اىل قرار
واع حول فر�ص العق ��ود احلكومية املحتملة هناك�».سوف تبقى
بع� ��ض ال�شركات االمريكية الك�ب�رى ،مثل �شركة بكتل ،يف خ�ضم
امل�شاريع طويل ��ة االجل مثل حمطات تولي ��د الكهرباء وحمطات
تنقي ��ة املياه ،لكنها كانت قد ح�صلت عل ��ى عقود تتوىل مبوجبها
العمل يف تلك امل�شاري ��ع خلم�س او ع�شر �سنوات عن طريق منح
اعادة االعمار االمريكية.
يقوم العراق حالي ��ا بتمويل م�شاريعه الكربى من خالل واردات
النفط ،لك ��ن ال�شركات االمريكية مل حت�ص ��ل اال على جزء �ضئيل
م ��ن تلك امل�شاري ��ع .فقد متت احال ��ة م�شروع املدين ��ة الريا�ضية،
وهو جمم ��ع ريا�ضي م�ؤلف من ملعب ومدين ��ة ا�سكان ريا�ضيني
يف الب�ص ��رة تبلغ تكلفته ملي ��ار دوالر ،من املق ��رر ان ي�ست�ضيف
دورة االلع ��اب اخلليجية يف ع ��ام  ،2013مت احالة هذا امل�شروع
بذمة مقاول عراقي ،هو �شركة اجلبوري لالن�شاءات ،من بني 60
مقاو ًال �آخر كان العديد منهم من االمريكيني.

انته��ى معر�ض بغداد التج��اري يوم الثالثاء املا�ضي والذي ج��اء بعد �ست �سنوات
م��ن الغزو ال��ذي اطاح بنظام �ص��دام ،وبعد انف��اق ترليون دوالر م��ن قبل دولة
غاب��ت ب�ش��كل جلي ع��ن املعر�ض.تلك الدول��ة انفقت ترلي��ون دوالر على الغزو
واالحتالل ،واي�ضا على تدريب وجتهيز القوات االمنية العراقية ،وعلى م�شاريع
اعمار طموحة يف كل حمافظة من حمافظات العراق ،كانت تهدف اىل اعادة بناء
البالد وتن�شيط االقت�صاد.

يقول عداي ال�سلطاين ،م�ساعد مالك ال�شركة ،بفخر ظاهر« :لدينا
�شركت ��ان امريكيت ��ان تعم�ل�ان لدينا كمق ��اول ثان ��وي» .وحينما
طرح ��ت وزارة النق ��ل م�ش ��روع متديد خطوط ال�سك ��ة احلديدية
بقيم ��ة  30ملي ��ار دوالر قب ��ل وق ��ت ق�ص�ي�ر ،فان العق ��د ذهب اىل
�شركات ت�شيكية وبريطانية وايطالية.
وكان ��ت ه ��ذه الدول م�شارك ��ة يف التحالف الذي قادت ��ه الواليات
املتح ��دة ،على الرغم م ��ن انها ان�سحبت جميعها م ��ن العراق قبل
وقت طويل من قي ��ام الواليات املتحدة بذلك .لكن تركيا هي احد
اكرب امل�ستفيدين من االم ��وال العراقية ،والتي مل ت�سمح للقوات
االمريكية با�ستخدام قواعدها يف تركيا خالل فرتة غزو العراق،
تليها ايران يف املرتبة الثانية ،وان مل تكن بعيدة عنها.
وق ��د و�صل ��ت قيم ��ة ال�ص ��ادرات الرتكي ��ة اىل الع ��راق يف الع ��ام
املا�ضي مبلغ ع�شرة مليارات دوالر ،بينما مل تكن �شيئا يذكر قبل
احلرب .وهذا الرقم ميث ��ل خم�سة ا�ضعاف ال�صادرات االمريكية
اىل الع ��راق .ويتوقع وزير التجارة الرتك ��ي ،كور�ساد توزمان،

ان يت�ضاعف هذا الرقم ثالث مرات خالل العامني املقبلني.
واقام ��ت كل من تركيا وايران جناح ��ا وا�سعا يف معر�ض بغداد،
ازدح ��م فيهم ��ا رج ��ال االعم ��ال ال ��ذي كان ��وا يتفاو�ض ��ون لعق ��د
ال�صفقات التجارية فيما بينهم .واالمر نف�سه ينطبق على فرن�سا
والربازيل ،وكلتا الدولتني مل تكونا من دول التحالف.
واعلن ��ت (فدك� ��س) ،وه ��ي ال�شرك ��ة الت ��ي كان ��ت تنق ��ل الط ��رود
الربيدي ��ة ع ��ن طري ��ق اجلو م ��ن واىل الع ��راق منذ ع ��ام ،2004
انه ��ا علقت عملياته ��ا يف العراق .وال�سبب يف ذل ��ك يعود اىل ان
امل�س�ؤول�ي�ن العراقي�ي�ن منحوا (رو�س اير) وه ��ي خطوط جوية
رو�سية ،احلقوق احل�صرية لل�شحن اجلوي.
وكان ��ت (فدك� ��س) م ��ن ب�ي�ن ال�ش ��ركات االمريكي ��ة القليل ��ة التي
كان ��ت لها اجل ��ر�أة على مواجهة خماطر العم ��ل لي�س يف القواعد
االمريكي ��ة فح�سب ،ب ��ل يف املنطقة احلمراء كذل ��ك ،حينما كانت
هن ��اك خطورة كبرية يف االقدام على مثل هذا العمل .واليوم مع
تقل�ص حجم املخاطر فقد احبطت اعمالها ال�شركة الرو�سية التي

عن :نيويورك تاميز

�إح��������ب��������اط

م���ان���ي���ف�������س���ت���و

�أوباما مل يخرج �أمريكا من عزلتها

ف�شل ذريع لثقافة العنف واقت�صاد احلرب

ميك ��ن اجل ��زم باليقني القاط ��ع ب�أن
ثقاف ��ة احل ��رب و�إقت�ص ��اد احل ��رب
وطغيان فار�ضي العوملة ،قد �أ�صيبت
جميعا بالف�شل الذريع وت�سببت يف
املعان ��اة واجل ��وع والفق ��ر املدق ��ع
والتقوي� ��ض االجتماع ��ي ،وه ��و
م ��ا يحت ��م «بداي ��ة جدي ��دة» الآن
وم ��ا زال الع ��امل يف م�سته ��ل القرن
اجلدي ��د والألفية اجلدي ��دة .فلطاملا
هيمن ��ت الق ��وة والإك ��راه والعنف
واملواجهات احلربية� ،إىل حد يبدو
في ��ه التاريخ منح�ص ��را يف �سل�سلة
ال تنته ��ي م ��ن املع ��ارك والنزاعات،
حيث يظه ��ر ال�سالم جم ��رد فا�صل.
وهك ��ذا تتابع ��ت الق ��رون الواح ��د
تل ��و الآخ ��ر ،وتخللته ��ا حم ��اوالت
وام�ض ��ة خاطف ��ة للتح ��رر م ��ن هذا

بد�أت للتو.
وقال بيان �صادر عن ال�شركة حول تعليق عملياتها« :مل يكن لدى
(ف ��د ك�س) من خيار �سوى العمل م ��ع �شركة رو�س اير ،وكنتيجة
لذل ��ك انخف�ض م�ستوى اخلدمات الت ��ي نقدمها يف العراق ب�شكل
ملحوظ».
لع ��ل االعتق ��اد ال�سائد ب�ي�ن العراقيني ،ا�ستن ��ادا اىل ا�ستطالعات
ال ��ر�أي الع ��ام ،ب ��ان الوالي ��ات املتح ��دة مل تغ� � ُز بلده ��م م ��ن اجل
االطاح ��ة بنظام �صدام وامنا للح�ص ��ول على نفطه ،وان كان هذا
االعتق ��اد �صحيحا ،فان احلرب ف�شل ��ت يف حتقيق اهدافها ب�شكل
يفوق كل ما وجه اليها من انتقادات.
ومل يت ��م اال يف اال�سبوع املا�ضي توقيع عق ��د التنقيب عن النفط
م ��ع �شرك ��ة اجنبي ��ة ،ه ��ي �شرك ��ة  BPباال�شرتاك م ��ع جمموعة
ت�شاين ��ا نا�شيونال برتواي ��وم التي تديرها احلكوم ��ة ال�صينية.
وتنتظر اك�سون موبيل ،وهي �شركة امريكية ،امل�صادقة النهائية
عل ��ى �صفقة حقول النف ��ط م ��ع وزارة النفط العراقي ��ة .ويتوقع

ان توق ��ع �شركة النف ��ط االيطالي ��ة العمالقة (اين ��ي) ،التي ت�ضم
�شريكا �صغريا هي �شركة اوك�سيدنتل برتوليوم االمريكية ،عقدا
م�شابه ��ا .لكن هذه العقود ،باي حال ،هي عقود خدمية ،حيث ان
ال�ش ��ركات النفطي ��ة االجنبية ال متل ��ك يف الواق ��ع �أي حقوق يف
احلقول التي قد تكت�شفها.
ومل ي ��رد اع�ل�ان واح ��د ل�شرك ��ة امريكي ��ة عل ��ى �صفح ��ات الدليل
التجاري العراقي يف احدث ن�سخه.
ويج ��ادل امل�س�ؤول ��ون االمريكي ��ون ،الذي ��ن طلب ��وا ع ��دم ذك ��ر
ا�سمائهم ،بان ال�ش ��ركات االمريكية تعاين م�صاعب يف اخلو�ض
يف ال�س ��وق احلرة العراقية .يقول اح ��د امل�س�ؤولني االمريكيني:
«ال ا�ستق ��رىء يف غي ��اب ال�شركات االمريكية ع ��ن معر�ض بغداد
ال ��دويل او ح�ضورها �أي م�ؤ�شر عن امل�ستقبل .ميكنني القول ان
امل�ستقبل ايجابي جدا».
وي�شري م�س�ؤول امريك ��ي �آخر اىل ان م�ؤمتر اال�ستثمار العراقي
 االمريك ��ي ال ��ذي عق ��د م�ؤخ ��را يف وا�شنط ��ن قد اث ��ار اهتماماهائال ب�ي�ن ال�شركات االمريكية .وي�ضيف« :لق ��د توجب علينا ان
ن�ص ّد عدة مئات م ��ن ال�شركات االمريكية التي ارادت احل�ضور».
وي�ؤكد ان ال�سفارة االمريكية يف بغداد تلقت العديد من الطلبات
من م�ؤ�س�سات امريكي ��ة بعد انعقاد امل�ؤمتر .لكن هذا االهتمام مل
يرتجم اىل افعال بعد.
يق ��ول ماي ��ك بول ��ن ،وه ��و حم ��ام يف �شرك ��ة دي ال اي ��ه باي�ب�ر
االمريكية-الربيطاني ��ة الت ��ي تعم ��ل يف الع ��راق« :بع ��د انعق ��اد
امل�ؤمت ��ر يف وا�شنط ��ن ،ان ��ا متفاج ��ىء بان ��ه الي ��زال باالم ��كان
احل�ص ��ول عل ��ى تذاك ��ر الط�ي�ران اىل الع ��راق ،اذا اخذن ��ا بنظر
االعتب ��ار الفر� ��ص املتاح ��ة ».وي�ضيف« :م ��ن املث�ي�ر لل�شفقة اننا
ال ن�ستطي ��ع ان جنعل املزيد م ��ن النا�س ي�أت ��ون .انهم يخ�سرون
فر�صهم ل�صالح ال�شركات الرتكية وال�شركات الرو�سية».
ويق ��ول مدي ��ر اح ��دى ال�ش ��ركات العراقي ��ة الرائ ��دة يف جم ��ال
االن�ش ��اءات والت ��ي تعمل ع ��ادة مع االت ��راك« :تعت�ب�ر ال�شركات
الرتكي ��ة مقبول ��ة بني خمتل ��ف املجامي ��ع االثني ��ة العراقية النها
ال متث ��ل املحت ��ل ،وان ب�إمكانه ��ا ان تنف ��ذ م�شاريع اعم ��ار كبرية
بكل ��ف منخف�ضة ».ولكنه مل ي�ش�أ ان يذك ��ر ا�سمه خمافة ان تعترب
تعليقاتها اهانة لعمالئه من االمريكيني.
لقد ثبّطت الكلفة االمنية املرتفعة ال�شركات االمريكية عن القدوم،
بينم ��ا ال يتوجب على معظم ال�ش ��ركات االقليمية ان تتحمل مثل
هذه التكلفة .وقد انفق بع�ض املتعاقدين االمريكيني ما ي�صل اىل
 25باملئة من ميزانيتهم على الناحية االمنية.
بي ��د ان العام ��ل االمني لي� ��س هو العائ ��ق الوحيد .ف ��ان الظهور
مبظه ��ر املحت ��ل لي�س بال�شيء اجلي ��د لالعمال .وعل ��ى الرغم من
ان الوالي ��ات املتحدة مل تعد من الناحي ��ة القانونية دولة احتالل
من ��ذ حزيران  ،2004ا�ستن ��ادا اىل قرار جمل�س االمن الذي انهى
االحت�ل�ال ر�سمي ��ا ،ف ��ان الكثريي ��ن يرون االم ��ر به ��ذه الطريقة.
وحتى رئي�س الوزراء نوري املالكي و�صف االمريكيني على انهم
حمتلون من اجل احل�صول على الدعم االنتخابي.
يق ��ول �سفري دولة اوروبية ،طلب ع ��دم االف�صاح عن هويته ،بان
فر� ��ص بلده التجارية تزايدت ب�شكل كبري بعد ان �سحبت قواتها
م ��ن الع ��راق قبل اكرث م ��ن �سنة .وي�ضي ��ف« :لقد اعاقن ��ا و�صفنا
باملحت ��ل ب�شكل كبري .وكلما ابتعدنا عن ذلك ازداد قبول �شركاتنا
ح�سب م�ؤهالتها».
ويق ��ول مارك زيبفات ،م ��ن جمموعة تران�س لالبح ��اث الوطنية
يف نيوجر�س ��ي واملتخ�ص�ص يف درا�سات ال�س ��وق اال�ستثمارية
العراقي ��ة« :هن ��اك هجم ��ات على ال�ش ��ركات االمريكي ��ة حتى قبل
ان تخط ��و عتب ��ة مط ��ار بغداد ال ��دويل .عل ��ى حكوم ��ة الواليات
املتح ��دة وال�ش ��ركات االمريكي ��ة ان تع ��ي انه ��ا مل تع ��د حتت ��ل
موقع ��ا تف�ضيليا».وي�ضي ��ف زيبفات« :ال ي�ساع ��د دليل الرحاالت
اال�ست�شاري الذي ت�صدره وزارة اخلارجية االمريكية يف تخطي
هذا االمر كذلك .انه يقول ،يف واقع احلال ،ال ت�أتوا».

الثق ��ل الرهيب .لقد جرفت الب�شرية
نحو مواجهات دامية جراء تربيتها
عل ��ى ممار�س ��ات الق ��وة ،وتطوعها
عل ��ى الإن�صي ��اع لأح ��كام الأق ��وى،
وتدريبه ��ا على ا�ستخدام الع�ضالت
�أك�ث�ر منه ��ا الذه ��ن والعق ��ل .كم ��ا
اعت ��ادت الب�شرية عل ��ى العداء بدال
م ��ن الت�آخ ��ي ،فلم تنظ ��ر �إىل الغري،
قريب ��ا كان �أم بعي ��دا ،ك�شقي ��ق
ت�شاركه نف�س امل�صري ،و�إمنا كغرمي
وعدو يج ��ب الق�ضاء عليه و�إفنائه.
وهك ��ذا بن ��ي املا�ض ��ي عل ��ى �أ�سا�س
�سل�سل ��ة ال تنته ��ي م ��ن املواجه ��ات
والهج ��وم والإنتق ��ام والع ��داء
والعن ��ف الب ��دين والروح ��ي .لكن
م ��ن ح�سن احلظ ،ثم ��ة تاريخ مواز
وغ�ي�ر منظور ،تبنيه يوما بعد يوم

�سمات الك ��رم وال�سخ ��اء واالبتكار
الت ��ي متي ��ز الب�شرية .تاري ��خ فريد
م ��ن نوعه ،ثاب ��ت ،دائ ��م� ،شيد على
�أكت ��اف العدي ��د م ��ن املثابرين علي
بناء �ص ��رح ال�سالم كمهمة م�ستمرة
ثابتة .لقد ذك ��ر ماهتما غاندي ب�أنه
«ل ��و توج ��د ط ��رق نح ��و ال�س�ل�ام،
فال�س�ل�ام ه ��و الطري ��ق» .طري ��ق
تنوره املب ��ادئ والقيم ،والعدل يف
املق ��ام الأول .ال�س�ل�ام ه ��و الب ��ذرة
والثمرة .والبد م ��ن حتديد �أ�سباب
النزاع ��ات لتحا�شيه ��ا .فالتحا�ش ��ي
ه ��و الن�ص ��ر الأعظ ��م .كم ��ا تذك ��ر
منظم ��ة الأمم املتح ��دة (يون�سك ��و)
املنوط بها بناء ال�سالم عرب الرتبية
والعلم والثقاف ��ة ،تذكر يف ميثاقها
مبب ��اديء الدميقراطي ��ة ،العدال ��ة

واحلري ��ة وامل�س ��اواة والت�ضام ��ن،
التي يجب �أن تنور مرحلة الإنتقال
م ��ن ثقاف ��ة العن ��ف واحل ��رب� ،إىل
ثقاف ��ة احل ��وار والتواف ��ق .وهكذا
انطل ��ق منه ��ا برنامج «نح ��و ثقافة
ال�س�ل�ام» ال ��ذي مت ��ت املوافق ��ة،
يف �سبتم�ب�ر  ،1999عل ��ى بيان ��ه
وبرنامج عمل ��ه اللذين ين�صان على
�أن ثقاف ��ة ال�سالم ،هي جمموعة من
القي ��م واملواق ��ف والت�صرفات التي
تبل ��ور �إح�ت�رام احلي ��اة والكائ ��ن
الب�ش ��ري وكرامت ��ه .وتن� ��ص خطة
العم ��ل عل ��ى التداب�ي�ر اخلا�ص ��ة
بالرتبي ��ة وامل�س ��اواة ب�ي�ن الرج ��ل
وامل ��ر�أة والتنمية وحرية التعبري..
التي يجب �أن تتخذ وتنفذ للإنتقال
م ��ن الق ��وة �إىل الكلم ��ة ،وه ��ي:

الرتوي ��ج للرتبي ��ة عل ��ى ال�س�ل�ام،
وحق ��وق الإن�س ��ان والدميقراطية،
والت�سام ��ح ،والتفاه ��م املتب ��ادل
القوم ��ي وال ��دويل ،مكافح ��ة
كاف ��ة �أن ��واع التميي ��ز والتفرق ��ة،
والرتوي ��ج للمب ��ادىء واملمار�سات
الدميقراطي ��ة يف جمي ��ع جم ��االت
املجتمع ،ومكافح ��ة الفقر وحتقيق
التنمي ��ة الذاتي ��ة وامل�ستدام ��ة التي
تفي ��د اجلميع وتوفر ل ��كل فرد �إطار
حي ��اة كرمي ��ة ،تعبئ ��ة املجتمع من
�أجل تر�سيخ الرغب ��ة اجلاحمة بني
ال�شب ��ان للبحث عن �أ�ش ��كال جديدة
للتعاي� ��ش ،عل ��ى �أ�سا� ��س التواف ��ق
وال�سخ ��اء والت�سامح ،ورف�ض كافة
�أن ��واع القم ��ع والعن ��ف ،والتوزيع
الع ��ادل لل�ث�روة ،وحري ��ة الإعالم،
وت�شاط ��ر املعرف ��ة .لق ��د ن� ��ص
«مانيف�ست ��و»  2000الع ��ام الدويل
لثقاف ��ة ال�س�ل�ام ال ��ذي وقع ��ه 110
مالي�ي�ن �شخ� ��ص يف كاف ��ة �أرج ��اء
الع ��امل ،عل ��ى «التزام ��ي يف حياتي
اخلا�ص ��ة ويف �أ�سرت ��ي وعمل ��ي،
ويف (جماعت ��ي وبل ��دي و�إقليمي،
باح�ت�رام حي ��اة الأف ��راد ،ورف� ��ض
العن ��ف ،و�إطالق الك ��رم وال�سخاء،
واحلف ��اظ عل ��ى الك ��رة الأر�ضي ��ة،
و�إع ��ادة ابت ��داع الت�ضام ��ن» .ه ��ذا
ه ��و م ��ا ينبغ ��ي فعل ��ه� ،إي االلتزام
ال�شخ�صي مبثل هذا امل�سار الذي يف
و�سعه �أن يق ��ود ،يف �سنوات قليلة،
�إيل �إج�ل�اء الآفاق الداكن ��ة القائمة
يف يومن ��ا ه ��ذا ،و�إتاح ��ة التعاي�ش
ال�سلم ��ي لكاف ��ة اه ��ايل االر� ��ض.
الكث�ي�ر من بل ��دان الع ��امل و�أقاليمه
وبلديات ��ه� ،إ�ستوعبت ثقافة ال�سالم
يف د�ساتريها و�أنظمتها .ومن املهم
مبكان �أن ي ��درك الوعي ال�شعبي �أن
الوق ��ت قد حان لع ��دم قبول الإكراه
والطاعة العمي ��اء ل�سلطة القوة لقد
ح ��ان الوقت لكي ي ��درك اجلميع �أن
املواطن�ي�ن مل يعودوا جم ��رد رعايا
وم�شاهدي ��ن ،لل�صع ��ود يف املقاب ��ل
�إىل خ�شب ��ة م�س ��رح ،والتخل ��ي عن
ال�صم ��ت واخل ��وف ،والتحول �إىل
ابطال ال�سالم.
عن :وكالة �آي بي �أ�س

تنت ��اب املنطقة العربية و�أمريكا الالتيني ��ة م�شاعر الإحباط
من عدم �إقدام الرئي�س ب ��اراك �أوباما على تفعيل التغيريات
ال�سيا�سي ��ة الكبرية التي �أعلنه ��ا جتاههما ،الآن وقد انق�ضى
عام كامل على انتخابه.
فمن ناحية ،يعترب تراجع �إدارة �أوباما عن مطالبة �إ�سرائيل
بتجمي ��د جميع �أن�شطة بناء امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ال�شرقية ،م�ؤ�شرا على �إ�ست�سالمها حلكومة بنيامني
نتنياه ��و وحلفائ ��ه م ��ن اليميني�ي�ن املنخرط�ي�ن يف �صفوف
ماي�سمى «لوبي �إ�سرائيل» يف وا�شنطن .ومن ناحية �أخرى،
يعترب ق ��رار الإدارة الأمريكية بالرتاجع عن مطالبها ب�إعادة
رئي� ��س هندورا� ��س مانويل ثيالي ��ا �إىل من�صبه ال ��ذي نحّ اه
عنه انق�ل�اب  28يونيو/حزي ��ران املا�ضي ،ك�ش ��رط لقبولها
ب�إنتخابات  29اجلاري ،عالمة على �إ�ست�سالمها لالنقالبيني
و�صقور جمل�س النواب الأمريكي .هذا الرتاجع عن املواقف
�أثار حالة من خيبة الأمل بني حلفاء وا�شنطن يف الإقليمني،
من الأردن وال�سلطة الفل�سطينية وم�صر واململكة ال�سعودية
يف املنطق ��ة العربي ��ة� ،إىل دول �أمريكي ��ة التيني ��ة وخا�ص ��ة
الربازيل .كم ��ا عزز هذا الرتاجع يف مواق ��ف �إدارة �أوباما،
االنطب ��اع ال�سائ ��د �س ��واء ب�ي�ن اليمني املع ��ادي ل ��ه والي�سار
امل�ؤيد له ،ب�أنه لي�س على ا�ستعداد لإنفاق ر�أ�سماله ال�سيا�سي
املت�آكل ،يف مبادرات �سيا�سة خارجية وق�ضايا مبادىء نحو
الع ��امل اخلارج ��ي .ففي القاه ��رة ،حتدث �أوبام ��ا عن «بداية
جدي ��دة» ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة وامل�سلم�ي�ن عل ��ى �أ�سا� ��س
«امل�صال ��ح املتبادلة واالح�ت�رام املتبادل» .وو�ص ��ف املعاناة
الفل�سطيني ��ة ب�أنه ال ميك ��ن قبولها ،ووع ��د بالعمل دون كلل
لتحقي ��ق حل الدولتني ،و�شدد على �أن «الوقت قد حان لوقف
تلك امل�ستوطنات» اليهودية .وازداد �إحباط حلفاء وا�شنطن
يف املنطق ��ة العربي ��ة ،عل ��ى �ضوء حت ��دي نتنياه ��و ملطالب
�أوبام ��ا بوقف جميع �أن�شط ��ة امل�ستوطن ��ات اليهودية ،التي
كررتها وزي ��رة اخلارجية هيالري كلينتون بقوة يف مايو/
ماي� ��س ،ث ��م بد�أت وا�شنط ��ن يف التخلي عنه ��ا يف �سبتمرب/
�أيل ��ول عندما �ضغ ��ط �أوباما على نتنياه ��و ورئي�س ال�سلطة
الفل�سطيني ��ة حممد عبا� ��س لاللتقاء والعمل عل ��ى ا�ستئناف
حمادث ��ات احل ��ل النهائي .يل ��ي ذل ��ك �إمت ��داح كلينتون ،يف
زيارته ��ا للقد� ��س يف � 31أكتوبر/ت�شري ��ن االول ،لعر� ��ض
نتنياه ��و تقيي ��د �أن�شطة اال�سيتطان اليهودي ��ة الذي و�صفته
ب�أنه «غ�ي�ر م�سب ��وق» ،وال ��ذي �صاحبته بانتق ��ادات ملحمود
عبا�س ال�شرتاطه جتميدها .فجاء ذلك مبثابة �ضربة قا�ضية
للآم ��ال العربي ��ة الت ��ي �أثارها خط ��اب �أوبام ��ا يف القاهرة،
خا�صة و�أنه تبع حالة القهر التي واجهها عبا�س ب�سبب تقرير
غولد�ستون عن جرائم احلرب الإ�سرائيلية خالل حربها على
غ ��زة ،ما �أ�ضعفه وحمله علي �إع�ل�ان عدم رغبته يف الرت�شح
النتخاب ��ات يناير/كان ��ون الث ��اين .فعلق كري� ��س تون�سينغ
حم ��رر «مي ��دل �إي�ست ريب ��ورت» ،قائ�ل�ا �أن «تراج ��ع �أوباما
يف م�س�أل ��ة امل�ستوطن ��ات قد ه�ش ��م �آمال الع ��رب التي �أثارها
خطابه يف القاه ��رة»“ .ومل يكن عبا�س امل�صاب الوحيد ،بل
غ�ي�ره من الأنظمة العربية حليف ��ة الواليات املتحدة �أي�ضا».
و�ش ��رح �أن «يحذر ملك الأردن عبد الله من كارثة عدم ت�سيري

املفاو�ض ��ات ،وتظهر احلكومة امل�صري ��ة �أكرثا ف�أكرث مبظهر
العمي ��ل الأمريك ��ي الإ�سرائيل ��ي العاج ��ز ع ��ن احل�صول من
وا�شنط ��ن عل ��ى مكاف�أتها على حبك احل�ص ��ار على غزة ،فيما
تعت�ب�ر اململك ��ة ال�سعودي ��ة �أن ذلك يعطي دفع ��ة هائلة لنفوذ
�إي ��ران يف املنطق ��ة» .ف�سعت �إدارة �أوبام ��ا �إىل التخفيف من
وقع اعتن ��اق كلينتون ل�سيا�سة نتنياهو بقولها �أنها ما زالت
تعترب امل�ستوطنات الإ�سرائيلية «غري م�شروعة» ،و�إ�سقاطها
ا�صطالح «غ�ي�ر م�سبوق» ،وتنويهها ب� ��أن اللقاء الأخري بني
�أوبام ��ا ونتنياهو مل يكن حارا .لكن انتخ ��اب �أوباما مل يرث
الآم ��ال يف املنطقة العربية فح�سب بل ويف �أمريكا الالتينية
�أي�ضا ،فقد كان قادة املنطقتني ي�شعرون ب�أن الإدارة ال�سابقة
غالبا ما جتاهل ��ت م�صاحلهما ،بل وات�سمت بت�أييدها القوي
لإ�سرائي ��ل وعدائها ال�شديد لكوب ��ا وفنزويال بزعامة هوغو
ت�شافيز .فعلي غرار م ��ا قاله يف القاهرة الحقا ،تعهد �أوباما
�أم ��ام قمة الأمريكت�ي�ن يف ترينيداد وتوبوغ ��او يف �أبريل/
ني�س ��ان املا�ضي ،بالتوا�صل عل ��ي �أ�سا�س «التبادل املحرتم»،
و�أعلن �أي�ضا عن «بداية جديدة لكوبا».
وعندما ب ��د�أ قادة �أمريكا الالتينية ي�شك ��ون من �إبطاء �إدارة
�أوبام ��ا م�ساعي التفاهم م ��ع كوبا ،جاء انق�ل�اب هندورا�س
يف  28يونيو/حزيران وموقف وا�شنطن منه ،ليلقي مزيدا
من الظالل عل ��ىي �سيا�سة الرئي�س الأمريك ��ي .ففي البداية
جت ��اوب اوبام ��ا م ��ع مطال ��ب ر�ؤ�ساء بل ��دان منظم ��ة الدول
الأمريكي ��ة ب�إع ��ادة الرئي�س مانويل ثيالي ��ا �إىل من�صبه على
الف ��ور .لكن ��ه تباط�أ يف ممار�س ��ة ال�ضعوط اجل ��ادة الالزمة
عل ��ى احلكوم ��ة االنقالبي ��ة التي �أطاح ��ت به ،وذل ��ك ب�سبب
اعرتا�ض ��ات الن ��واب اجلمهوري�ي�ن اليميني�ي�ن ال�شر�س ��ة.
والنتيج ��ة �أن وقعت �أمري ��كا الالتينية يف حالة من الإحباط
املتنام ��ي .ثم حترك ��ت وا�شنطن على �ضوء ق ��رب انتخابات
 29نوفمرب/ت�شري ��ن الث ��اين يف هندورا� ��س ،وحقق ��ت يف
 30اكتوب ��ر اتفاقا ب�ي�ن ثياليا والرئي� ��س الإنقالبي لت�شكيل
حكوم ��ة وحدة وطنية ،ما افرت� ��ض �أنه ي�شرتط عودة ثياليا
�إىل من�صب ��ه .لك ��ن املفاو�ض الأمريكي الرئي�س ��ي �أكد ل�شبكة
«�س ��ي �إن �إن» يف  4نوفم�ب�ر �أن وا�شنط ��ن �ستعرتف بنتائج
الإنتخاب ��ات �س ��واء عاد ثيالي ��ا �إىل من�صب ��ه الرئا�سي �أو مل
يعد .وبعد ذل ��ك مبجرد يوم واحد ،اجتم ��ع وزراء خارجية
 24دول ��ة �أمريكي ��ة التينية وكاريبي ��ة يف جامايكا ،و�أعلنوا
رف�ضهم القاطع ملوقف وا�شنطن هذا ،و�أعلنوا �أن بالدهم لن
تع�ت�رف بنتائج  29نوفمرب �إال �إذا �أعي ��د ثياليا �إيل الرئا�سة
عل ��ي الفور .فعلق وليام ليوجران ��دي ،خبري �ش�ؤون �أمريكا
الالتيني ��ة وعميد كلية ال�ش� ��ؤون العامة باجلامعة الأمريكية
يف �إ�ش ��ارة �إىل �إدارة �أوبام ��ا�« ،إذا عجز امل ��ر�ؤ عن حل �أزمة
يف هندوار� ��س ،ف�أي �أزم ��ة يقدر على حله ��ا �إذن»؟ .و�أ�ضاف
�أن انهيار االتفاق بينها وبني هندورا�س حلل الأزمة «يجعل
الواليات املتحدة تظهر مبظهر العاجز يف املنطقة» .و�صرح
ماي ��كل �شيف�ت�ر ،نائ ��ب رئي� ��س ح ��وار الأمريكت�ي�ن� ،أن هذا
الو�ضع يهدد بت�أجيج نريان التوترات القائمة يف املنطقة.
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