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احلــــــــرب ..قــــــــرار
بقلم  :تيرينس بي .جيفري
ترجمة  :فضيلة يزل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

كيف ستنتهي حـــرب العـــــراق؟
بقلم :إتش .دي .إس  .جرينواي
ترجمة :مروة وضاء
ال يـوجـد وجه للمقـارنـة بني حـرب
امـيـ ــركـ ــا اخلـ ــاسـ ــرة يف فـيـتـنـ ــام و
مشروعها احلالي يف العراق .فبعد
كـل شيء ف ــان فيـتنــام هـي من دول
جنــوب ش ــرق اسي ــا بيـنمــا العــراق
مــن دول ال ـ ـش ـ ــرق االوس ــط.ح ـ ــدث
ال ـن ـ ـ ــزاع يف االول ـ ـ ــى يف الـغ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
املطـريـة االستـوائيـة امـا احلـاليـة
فتحدث يف بلـدات صحراوية و كان
اجلـيــش يف ح ــرب فـيـتـن ــام يـت ــألف
مـن اجلنــود اخملتـاريـن و املصـنفني
ضـمن الـتجـنيــد االلــزامي امــا يف
العراق فهم من املتطوعني.
لكن يـستمر الرأي العـام باملقارنة
بني ه ــاتني احل ــربني بــالــرغـم من
انكار ادارة بوش لها على مضض.و
الصلـة االكثر وضـوحا يف حـديثهم
هـي كلـم ــة"م ـسـتــنقع" فـب ــالـن ـسـب ــة
للـمراسلني الذين غطوا احلرب يف
فـيتنام فأن حـرب العراق التزودهم
ب ـ ــالـتـحلــيالت ق ـ ــدرم ـ ــا ت ـ ــذك ـ ــرهـم
باشباح املاضي.
حاربت اميركا يف فيتنام لتحد من
انتشار الـشيوعيـة .لكن مسـسبباب
حـرب العـراق مـستمـرة يف التـغييـر
حـيث يبـدو ان الفكـرة املركـزية لـها
كـانـت خلق دميقـراطيــة مسـاملـة يف
قلب الشرق االوسط املنتج للنفط
و الـتي ميكن ان تكـون قدوة حـسنة
لدفع املنطقة نحو التغيير .
قـامت القيـادة التي وصفهـا دايفد
هـالبـرستـام بـال" االفـضل و االملع"
قـبل اربعني سنـة بشـن حربهـا على
فـيتنـام ملنـع وقوع املـزيد مـن الدول
اجملاورة حسب نـظرية الـدومينو.
لـكــن االفـ ـضـل و االملع هـ ـ ــذه املـ ـ ــرة
امـ ـن ـ ـ ــوا ب ـ ـ ــالـق ـ ـ ــوة الـ ـتـح ـ ـ ــويـلـ ـي ـ ـ ــة
للــدميــوقــراطـيــة و بــذلـك عكــس
تـطـبيق نـظـريـة الـدومـينــو  .علـى
كل ح ـ ــال ي ـبـ ـ ــدو كالم الـك ـث ـي ـ ــرمــن
االسـاتـذة املـتخـصـصني يف احلـرب
ع ــن "ربـ ـيـع ع ـ ـ ـ ــرب ــي " خ ـ ـ ـ ــال م ــن
الصحة.
كــانـت كلـتــا احلــربـني يف فـيـتـنــام و
الع ـ ــراق اخـتـي ـ ــاريـتــني فال ص ـ ــدام
ح ـ ـســني وال ه ـ ــو ت ـ ـشــي مــنه شــكال
ته ــدي ــدا مـب ــاش ــرا عل ــى ال ــوالي ــات
املـتح ــدة  .لكـن يف كلـتــا احلــالـتـني
سـلك ق ــادتـن ــا يف واشـنـطـن ط ــريق

التـدخل العسـكري للحفـاظ على
مـص ــالح أمـي ــرك ــا .بـيـنـم ــا ك ــان يف
فـ ـيـ ـتـ ـنـ ـ ـ ــام تـهـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد فـعـل ــي م ــن
ال ـشـي ــوعـي ــة لـم ميـثل الـت ـط ــرف
االسالمي يف العـراق مشكلـة بارزة
قــبل ان ن ـ ــذهـب ال ـ ــى هـن ـ ــاك ولـم
ميـتـلك ص ــدام ح ـسـني ال ــوسـ ــائل
الالزمة اليذائنا.
وجـ ــدت االدارة يف ذلـك الـ ــوقـت يف
فـيـتـن ــام و االن يف الع ــراق نفــسهــا
متـورطـة يف حـرب غيـر قـادرة علـى
الف ــوز فـيه ــا و تق ــاوم خ ـس ــارته ــا.
وكما تخلـى الشعب االمـريكي عن
تأيـيده حلرب فيتـنام كذلك يفعل
يف حرب العـراق و تعلم ادارة بوش
ان الــبقـ ــاء عل ــى ه ــذا امل ـس ــار ه ــو
لـي ــس خـيـ ــاراً ط ـ ــويل االمـ ــد.و ان
مـ ــوج ـ ــة االعالنـ ــات االخـيـ ــرة عـن
سحـب القــوات مـن العــراق جــاءت
نـتـيج ــة الــضغــط احمللـي و لـيــس
ن ـت ــيج ـ ــة ل ــتح ـ ـســن الـ ـظ ـ ــروف يف
العراق.
و نــرى بــوش اليــوم يكــرر م ــا فعله
سلـفه ج ــون مـن ــدن حـيـث يق ـسـم
علــى االسـتمــرار يف الـقت ــال حتــى
الـن ـصـ ــر و ي ـ ــردد نفـ ــس العـبـ ــارات
الــطنــان ــة التــافهــة عـن االنتـصــار
..مـثل انـن ــا نق ــاتل االرهــابـيـني يف
الـع ـ ـ ــراق لـكــي ال ن ـ ـض ـ ـط ـ ـ ــر ال ـ ـ ــى
مقـ ــاتلــتهـم هـنـ ــا يف و طـنـنـ ــا ويف
احلقيقـة فقـد ساعـدت احلرب يف
العـراق تـنظـيم القـاعــدة لتجـنيـد
املزيـد من االرهابـيني لشـن هجوم
علينا يف وطننا.
شهــدت كـلتــا احل ــربني مـجمــوعــة
من التقـديرات اخلـاطئـة من قبل
قــادتنـا احلـربـيني ولعـب الكبـريـاء
دورا كـبـي ـ ــرا يف كلـتـ ــا احلـ ــربـني.اذ
يبـدو من غيـر املقنع لـوزارتي دفاع
جـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـسـ ــن و جـ ـ ـ ـ ــورج بـ ـ ـ ـ ــوش ان
تـ ـ ـسـ ـت ـ ـطـ ـيـع ه ـ ـ ــات ــني الـع ـ ـ ــدوت ــني
الـ ــضع ــيف ـتــني الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ب ـ ـ ــوجه
اسلحة امـيركا احلديـثة ففي كلتا
احلــربـني ك ــان يعـتقــد ان امـيــركــا
ستحقق النصر وترجع بسرعة.
كـتب مــؤخــرا وزيــر دفــاع ال ــرئيـس
السـابق ريتشـارد نيكسـون ميلفني
اليـرد "كـلتـا احلـربـني بنـيتــا علـى

اســاس اخفــاقــات استـخبــاراتيــة و
احـتـمـ ــال خلـ ــداع صـ ــريـح ".اضف
ال ــى ذلك خــداع الـنفــس املـتعـمــد
ايـضــا حيـث انه يف كـلتــا احلــربني
كـان هنـاك جنـوح لتجـاهل اولئك
ال ــذيـن ميـتـلك ــون مـعل ــوم ــات عـن
مـ ــاهـي ـ ــة العـ ــراق و فـيـتـنـ ــام كـمـ ــا
اع ـتـ ـ ــرف وزيـ ـ ــر دفـ ـ ــاع الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
جــون ـسـن روبــرت مــاكـنــام ــارا بعــد
سنــوات من حــرب فيـتنـام بــأنه لم
يكـن يع ــرف شـيـئ ــا عـن حـض ــارة و
تـأريخ الفيتـنامـيني لكن علـى حد
علمي انـه جتاهل عـمدا اشخـاصا
كـ ــان بـ ــاسـت ـطـ ــاعــتهـم ان يـ ــزودوه
ب ـ ـتـلــك املـعـلـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــات عـ ــن ش ـكـل
الصـعوبـات التي كـانت ستـواجهه.
وعلى نفـس النمط مـضى دونـالد
رامـ ــسفــيلـ ــد مــتج ـ ــاهال ن ـص ـ ــائح
اولئك الــذين يعـرفـون الكـثيــرعن
العــراق .و يف كلتـا احلـالـتني فقـد
مت غــض النـظــر و الــسمـع عن اي
معلومة متر يف طريقهم
ادار نـائب الـرئيـس يف العـراق بـول
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و جـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـتـه م ـ ــن
االيــديــولــوجـيني الــشبــاب العــراق
مب ـســاع ــدة اجلهالء وقــد قـيل لـي
انه لـن ي ـسـمح ب ــاجهــاض دسـتــور
الع ـ ــراق اجل ـ ــدي ـ ــد ك ـم ـ ــا اغ ـ ــدقــت
االم ـ ــوال علــيه بـ ــدون حـ ـسـيـب او
رقـيب  .وق ــد وصف بعــدهــا فــريق
جـون نيغـروبـونـتي جمـاعـة بـرميـر
بال"الواهمون".
و ب ـ ـ ــاالش ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى وصـف ج ـ ـ ــورج
بيكـرمـؤلف "بـوابــة القتلـة" حـول
املؤمترات الصحفية اليومية التي
تعق ــد يف بغ ــداد :يق ــول ب ــان تـلك
الـتـص ــريح ــات ح ــول نـي ــات ق ــوات
الـتح ــالف نحــو املـتـمــرديـن كــانـت
دائمــا مخــالفــة للــواقـع و احيــانــا
عـ ــاريـ ــة عـن ال ــصحـ ــة متـ ــامـ ــا ويف
احـي ــان اخ ــرى مـتـض ــارب ــة ب ـشـكل
صـ ــريـح مع ت ـصـ ــريحـ ــات اطـلقـت
قبل يـوم او اسبـوع .و كـأمنـا يصف
ال ـسـي ــد بــيك ــر "اخـط ــاء ال ـس ــاع ــة
اخلـامـسـة" يف سـايغــون و ليـس يف
بغداد.
وكما حـدث يف سايغون قـدميا كان
هنــاك الــشب ــان املتــألقــون ال ــذين
يعـمل ــون بجــد ل ـســاعــات ط ــويلــة

ليجعلـوا الفيتـنامـيني يتصـرفون
علـ ـ ــى الـ ـط ـ ـ ــريقـ ـ ــة االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة
م ـت ـن ـ ــاســني مت ـ ــامـ ـ ــا واقع الــبل ـ ــد
احمليط بهم.
بـاملقـارنـة مع العـراق رمبـا ميـكننـا
الق ـ ــول ان ه ـن ـ ــاك ع ـ ــدداً ك ـب ـي ـ ــراً
نـ ـسـبـيـ ــا مـن الـ ــذيـن يــتحـ ــدثـ ــون
الفـيـتـنـ ــامـيـ ــة بـني االمـيـ ــركـيـني
املـنـتـ ـشـ ــريـن يف و حـ ــول االريـ ــاف
هنـاك بينمـا يعيـش االميريـكيون
يف العـراق يف عـزلـة شبه تـامـة مع
قلــة ممـن يـتحــدث ــون العــربـيــة و
ات ـ ـصـ ـ ـ ــالـه ــم مـحـ ـ ـ ــدود جـ ـ ـ ــدا مـع
العـ ـ ــراق ـيــني خـ ـ ــارج قـ ـ ــواعـ ـ ــدهــم
احملصنة.
ك ـ ــان امل ـنـ ـظ ـ ــرون مــن الـعل ـم ـ ــاء و
املفك ــرين املــدنـيني ال ــذين جــاءوا
ال ــى الــسلـط ــة مع ج ــورج ب ــوش و
الـذين روجـوا للحـرب الميـتلكـون
ادنـ ــى خـبـ ــرة عـ ـسـكـ ــريـ ــة و كـ ــانـت
ل ـ ــديهـم كـمـ ــا عـبـ ــر عــنهـ ــا نـ ــائـب
ال ــرئـي ــس ديك جـيـنـي ب ــوض ــوح "
اولــويــات اخــرى" عــدا ان يقــاتلــوا
من اجل بلدهم.
بـ ــالـ ــرغـم مـن ان الـ ــرئـي ــس بـ ــوش
اع ـت ـ ــرف اخ ـي ـ ــرا ب ـ ــوجـ ـ ــود بع ــض
امل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكــل يف ال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق اال ان
االسـتنـزاف الـسـيئ للـدعـايـة كـان
له اص ــداء م ـش ــابه ــة لـتـلك الـتـي
كــانت يف احلقبـة الفـيتنـاميـة وان
ع ـبـ ـ ــارة احل ـ ـ ــرب الف ـي ـت ـنـ ـ ــام ـيـ ـ ــة
الــشهـيــرة عـن " الـضــوء الــذي يف
نهــايــة الـنفق" جنــدهــا تـظهــر يف
جـمـيع الـتـص ــريح ــات املـتف ــائل ــة
الـتـي تـصــدر عـن الـبـيـت االبـيـض
عـن الـنه ــاي ــة امل ــزري ــة و االنف ــاس
االخيـرة التي يـلفظهـا التمـرد يف
العراق.
ام ــا الـي ــوم ف ــان ت ــدريـب اجلـيــش
العـراقي يــدفع بخطـى مـتسـارعـة
لـكي نــستـطـيع االنـسحـاب ،وهـذا
مـا يشـابه طرح الـرئيـس نيكـسون
يف ب ـنـ ـ ــاء اجل ـي ـ ــش الف ـي ـت ـنـ ـ ــامــي
العسكري الذي كان من املفترض
ان يحرر فيـتنام كي يعـود اجليش
االمريكي الى الوطن.
ه ـ ــذا كلـه ال يعـنــي انه ال يـ ــوجـ ــد
تقـ ــدم يف العـ ــراق  .لكـن ال ـس ــؤال
هل هـو كــالتقـدم الـذي حـصل يف

فيتنـام؟ و ماذا يشكل هـذا التقدم
لهــدفنـا الــرئيــسي؟ ففـي فيـتنـام
لم تؤثر عـدد االبار التي حفرناها
او امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـت ــي بـ ـنـ ـيـ ـن ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــا
للـفيـتن ــاميـني اذ من ال ــواضح انه
ظل هنــالك فيـتنـاميـون يـشـربـون
مـن تـلك االب ــار و يـتقـبل ــون تـلكـم
امل ـ ـ ــدارس ومـع ذلـك ي ـ ـ ــرف ـ ـض ـ ـ ــون
االمـيـ ــريكـيـني ب ـشـ ــدة يف بالدهـم.
وتتـكرر نفـس احلقيقـة املرة الـيوم
يف العـ ــراق اذ يـبـ ــدو مـنــطقـيـ ــا ان
يعارض العراقـيون صدام الـبارحة
و يعـارضـونــا اليـوم وكـأمنـا صـارت
الـوطنيـة عنـد الفـيتنـاميـني تعني
العــداء الميــركــا اكثــر مـن العــداء
لل ـشـيــوعـي ــة و نفــس احلــال عـنــد
الع ـ ــراق ـيــني اذ ب ـ ــاتــت ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة
عنـدهم تنـمو علـى حسـاب العداء
الميركا.
لقــد سـبـبـت القــوات االمـي ــريكـيــة
بـنيـران اسـلحتهـا املـدمــرة يف كلتـا
احلـربني دمـارا كبيـرا و خسـائر يف
ارواح املدنيني.
عـانـت ادارة نيكـسـون مـن االعمـال
ال ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـشـ ـي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ارت ـكـ ـبـه ـ ـ ـ ــا
االميريكيـون يف فيتنام التي البت
الـراي العـام ضـد احلـرب ممـا اثـار
م ـ ـ ـ ـش ـكـلـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـيـف ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة اح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــواء
املعلــومــات.كـم ــا فعل بــوش الـيــوم
بقضية فضيحة ابو غريب.
كتـب ميلفن لـيرد بـان يف فيتـنام "
االن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات ال ـتــي اقـ ـ ــام ــتهـ ـ ــا
الـواليات املتحـدة شجعت الـرجال
الف ــاس ــديـن االن ــانـيـني ال ــذيـن لـم
يكونوا اكثـر من دكتاتوريني يف زي
رج ــال دول ــة" قـ ــد نك ــون مــبك ــريـن
جـدا الستنتـاج النهـاية نفـسها يف
العراق لكـنه من الواضح ان اغلب
الـسيـاسيني العـراقيني دربـوا علـى
نفـ ــس الق ـ ــالــب الـ ـ ــذي درب علــيه
السياسـيون يف سايغـون.و يبدو ان
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف الـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر " ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
اجلـثـث"ال ــذي جتـنـبـته ال ــوالي ــات
املتحــدة يف العـراق يــزحف عـائـدا
لل ــظهـ ــور كـ ــأن عـ ــدد املـتـمـ ــرديـن
الــذيـن نقـتل كل ي ــوم ليــس له اي
تأثـيراليوم على حقـيقة اننا نربح
احلرب.
و يـ ــظه ـ ـ ــر ان مه ـمـ ـ ــات ال ــبحــث و

الـتــدمـيــر الـتـي طـبقهــا اجلـنــرال
ول ـي ـ ــام يف ح ـ ــرب ف ـي ـت ـنـ ـ ــام تع ـي ـ ــد
نفـسهــا اليــوم يف العــراق ويف ذلك
ال ـ ــوقــت ك ـم ـ ــا ال ـي ـ ــوم امل ـت ـم ـ ــردون
يختفـون امام قـطعاتنـا و يعاودون
الـظه ــور عنــدم ــا ننـسـحب كــأنـهم
دائمــا يعـلمــون مبــوعــد حـضــورنــا
مسبقا.
من املـثيــر لــشخــص مثـلي قـضــى
عــدة سنــوات يف فيـتنــام ان يلـتقي
جـن ــراالت امـي ــركـيـني يعـمل ــون يف
الع ـ ــراق وال ـ ــذيـن لـم تـ ـسـنـح لهـم
ف ــرصـ ــة القـت ــال يف جـن ــوب ش ــرق
اسـيـ ــا و يف ذلك ال ــوقـت كـم ــا االن
م ــن الـ ـ ـ ــواضـح ان هـ ـ ـ ــذه احلـ ـ ـ ــرب
املطـولــة تضـع ضغطـا كـبيـرا علـى
اجليـش االمـريـكي و هـذا مــا عبـر
لي عن قلقه منه اجلنرال كريغنت
أبـ ــرامـ ــز وهـ ــو م ـ ــا يقـلق قـ ــادتـنـ ــا
العسكريني اليوم يف العراق.
احـت ــاج اجلـيــش االمـ ــريكـي لع ــدة
سـن ــوات لـي ــشف ــى مـن اث ــار ح ــرب
فيـتنــام و ســوف يـحتــاج الــى عــدة
س ـن ـ ـ ــوات اي ـ ـض ـ ـ ــا ل ـيـ ـ ـشـف ـ ـ ــى مــن
الـ ــضغـ ـ ــوط ال ـتــي يـكـ ـ ــابـ ـ ــدهـ ـ ــا يف
الـعـ ـ ـ ـ ــراق .ل ـكـ ــن الـف ـكـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي
تـتلـب ـسـنـي هـي امك ــانـي ــة ان نف ــوز
بـجمـيع املعــارك و نخـســر احلــرب
يف النهاية..
لـن يـنـتهـي الـتــورط االم ــريكـي يف
العــراق مبجــرد رحـيل امل ــروحيــات
االمـ ـ ـ ــري ـكـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن فـ ـ ـ ــوق س ـ ـطـح
الـسفـارة و لـكن قــد تنـتهـي نهـايـة
س ـي ـئ ـ ـ ــة علـ ـ ــى يـ ـ ــد قـ ـ ــادة احلـ ـ ــرب
ال ـطـ ــائفـيـ ــة و الع ــرقـيـ ــة مع ــززيـن
بذلك فكـرة اولئك الذيـن يتمنون
الـ ـسـ ــوء المـيـ ــركـ ــا ويـ ــرددون انهـ ــا
جــاءت لــزعــزعــة الـشــرق االوسـط
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـلــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـدميقــراطيـة.أوقــد ينـبثق عـراق
م ـ ــوح ـ ــد ميــثل الـ ــشعــب ولـكــن يف
النهـاية هـذا كلـه عائـد للعـراقيني
و ل ـيـ ــس لألم ـي ـ ــرك ـيــني ال ـ ــذيــن ال
يـ ـسـت ـطــيعـ ــون الـ ـسـي ـط ـ ــرة علـ ــى
االحـ ـ ــداث ومـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى ك ـمـ ـ ــا يف
فـيتنـام نحن نَـتعلم درسـا جـديـدا
عن محدودية القوة األمريكيةِ.

عن :نيويورك تاميز

الرشاكة االوروبية  -املتوسطية للحوار والعمل
مثلما قال شكسبيـر الذي عرضت العديد من
مـســرحيـاتـه يف دول منـطقــة املتـوسـط" ،عنـد
ال ــرابـي ــة ش ــدي ــدة االنح ــدار يجـب ان نـنــطلق
بهـ ــدوء" ،وميكـن ان يق ــال ال ـشـيء نف ــسه عـن
الـشراكـة االوروبيـة -املتـوسطيـة التـي تأسـست
علـى مـنطق الـتغيـر والـتطـور بـدال من مـنطق
الثــورة ،ولم تـكن شــراكــة مـن ورق بل تــاســست
عل ــى اس ــس صلـب ــة مـتـيـن ــة وقـ ــابل ــة لـلحـي ــاة
واصـبحت اليـوم احـد اكثـر الشـراكـات رغبـة يف
اورب ـ ــا .ان االرتقـ ــاء ب ـ ــالعــمل ال ـ ــذي تق ـ ــوم به
الـ ـش ــراك ــة االوروبـي ــة -املـت ــوس ـطـي ــة ض ــروري
وبخـاصة يف الـسياق الـدولي الذي اقـسم على
مــدى خمـســة عـشــر عــامــا بـتغـييــرات جــذريــة
عميقـة ،ونحن اليـوم بازاء عـدم استقـرار كبـير
وانـبـثـ ــاق دول فـ ــاشلـ ــة صـ ــارت مـ ــأوى الزمـ ــات
اقـليـميــة جــديــدة ،وكــان االرهــاب وراديك ــاليــة
االيــديــول ــوجيــات مـن سمــات احلــرب ،ووقـعت

بعـض املـ ــدن الكـب ــرى يف الع ــالـم ومـن ضـمـنه
اوروبـا والبحر املـتوسط ضحـايا العمـال مترد
وحشية ،كما ان مشكالت عاملية اخرى كالفقر
وتـدهـور الـبيئـة اجتـازت احلـدود ،وتـشيـر هـذه
ال ــتحـ ـ ــديـ ـ ــات الـ ـ ــى ان اخلـ ــط الف ـ ـ ــاصل بــني
الــسيــاســة اخل ــارجيــة والــسيــاســة الــداخـليــة
يــذوب يــومــا بعــد آخــر ،وب ــالت ــالي ف ــان هنــاك
مـشكالت ال ميـكن ان يحلهـا بلـد مبفـرده ،ويف
هـذا السـياق ،تـشكل مـنطقـة املتـوسط اولـوية
م ـطـلقـ ــة الوروبـ ــا ،الـيـ ــوم اكـثـ ــر مـن أي وقـت
مضى ،وتقع عند ملتقى اكبر التحديات وهي
الـسالم واالمـن ومحــاربــة االرهــاب علــى نحــو
خـ ــاص ،وكـ ــذلـك الـتـنـمـيـ ــة واحـتـ ــرام حقـ ــوق
االنـســان وحمـايــة البـيئـة والـتعلـيم وبخـاصـة
تعليـم النـسـاء ،وادارة افـضل للهجـرة ،وبــاملثل
حتـصل اوروبــا علـى فـوائـد كـبيــرة واكيــدة من
هذه الشراكة ،ولـكي تضمن استقرارها وامنها

وازدهـارها علـيها مـساعـدة الدول الـقريبـة لكي
حت ـ ـصـل عـلـ ـ ـ ــى نـفـ ـ ــس م ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات االم ــن
واالسـتقــرار واالزدهــار ،لقــد اوجــدت الـشــراكــة
االوروبـي ــة املـت ــوسـطـي ــة بـنـي ــة للح ــوار والعـمل
مهمتهـا االساسيـة خلق فرص الـعمل ،وضمان
االمـن واحليـاة االفـضل للـشعــوب التـي تعيـش
علـى ضفتي املتـوسط ،وكانت الـذكرى العـاشرة
علـى تـأسيـس هـذه الـشـراكـة منـاسبــة جمعـتنـا
العــادة النـظــر مبـهمــات هــذه الـشــراكــة ،ولهــذا
السـبب نعـود الـى بـرشلـونـة املكـان الـذي ولـدت
فـيه هــذه الـشــراكــة لـلمـشــاركــة يف الـقمــة الـتي
ســوف متنحهــا انطالقـة جـديــدة وتفتح آفـاقـا
جـديــدة ايضـا .وعلـينـا اتخـاذ قـرارات اســاسيـة
ت ـسـتل ــزم ال ــشج ــاع ــة والـتـصـمـيـم ،اذ ب ــرفعـن ــا
التحـديـات الـتي نـواجههـا فـاننـا نـسهم بـشكل
فعلي يف دينـاميـة هذه الـشراكـة لكي يكـون لها
تأثير حـقيقي على حياة مـواطنينا ،لقد وضع

برنـامج عملـنا اولـويته عـلى ثـالث موضـوعات
اسـاسيــة هي حقـوق االنـسـان والـدميقـراطيـة،
مبا فيهـا املساواة يف اجلـنس ،والتنميـة والنمو
واحلــري ــة االقتـصــاديــة املــستــدامــة والـتعلـيم،
ونـحن مـقتـنعــون بــأن الــدميقــراطيــة واحلـكم
العــادل ضــروريــات لـلحفــاظ علــى االسـتقــرار
واالزده ـ ــار ،فقـ ــد كـ ــانـت هـ ــذه املـب ـ ــادئ حجـ ــر
الــزاويــة يف الـشــراك ــة االوروبي ــة  -املتــوســطيــة
ولـ ـتـحـقـ ـيـق هـ ـ ـ ــذا الـهـ ـ ـ ــدف ،يـج ــب ان تـ ـ ـ ــأت ــي
االصالح ــات مـن ال ــداخـل ،وال ميكـن ف ــرضه ــا
من اخلـارج ،ولهــذا السـبب ،فـاننـا نقتـرح منـذ
ع ــام  2007اداة اقـت ـص ــادي ــة ج ــدي ــدة ت ــدع ــى/
تـسهـيالت يف احلـكم /سـيكــون هــدفهــا الــدعم
املـ ــالــي للـ ــذيـن يـ ــريـ ــدون الـبـ ــدء بـ ــاصالحـ ــات
سـياسيـة اوسع ،ويف شراكـتنا االقـتصاديـة ،فان
خلـق منـطقــة للـتبــادل احلــر عــام ( )2010هــو
اكثـر من مجـرد وعـد ،وفـرص الـعمل والثـروات
الـتـي س ــوف تــنجـم عــن ذلك ســتكـ ــون مهـم ــة

يف تصـريحـاته الـدفــاعيــة األخيــرة عن احلـرب يف العـراق،
وبـضـمـنه ــا خـط ــابه الــتلف ــزي ــونـي يف لـيل ــة األح ــد ،اتخ ــذ
الــرئيـس بــوش فكـرة ونـستـون تـشــرشل ،وهي " :احلـرب . .
قـرار" ،مثـالً له ،هي الفكـرة الـتي شكلـت النمـوذج األول يف تـاريخ
تشرشل خالل احلرب العاملية الثانية.
لـكن أعـضــاء احلــزب اجلـمهــوري بــذلــوا مــا يف وسعهـم ليــأخــذوا
بنظـر االعتـبار الـطريق الـذي سيـسلكه رئيـسهم ،وسيـسلكه معه
وطـننـا يف الــوقت احلـاضـر ،فـمنــذ  3سنـوات مــاضيــة ،لم يـلتـزم
الـرئيـس بـوش بـاملبـادئ الـدستـوريــة املهمــة ومنهـا  :أحـصل علـى
قرار من الكونغرس قبل ان تشن احلرب.
عـ ــودة إلـ ــى عـ ــام  ،2002عـنـ ــدمـ ــا أشـ ــار مـكـتـب الـ ــرئـي ــس بـ ــوش
االستـشاري يف الـبيت األبيـض أن بإمكـان بوش غـزو العراق ،دون
احلصول علـى موافقة الـكونغرس .وتـوضيحاً لهـذه العبارة ،أورد
املتحـدث السابق بـاسم البيت األبيـض آري فليشر رسـالة أرسلها
املــستـشــار الـســابق يف الـبيـت األبيــض ألبــرتــو غــون ــزاليـس الــى
أعضـاء الكـونغـرس يف  18نيـسان 2002. ،وقـد كتب غـونزالـيز "ال
يـت ــطلــب االعالن ال ـ ــرسـمـي لـلح ـ ــرب أو أي تف ـ ــويــض أخ ـ ــر مـن
الك ــونغ ــرس ،غـي ــر إص ــدار قـ ــرار ميكـن ال ــرئـيــس مـن ان ي ـش ــرف
مبـاشرة عـلى مـيدان الـعمليـات التي قـد تكـون ضروريـة حلمـاية
أمننا الوطني" .
نـشــرت صحيفـة الـواشنـطن بـوست يـوم  26أب 2002 ،خبـراً جـاء
فيه  :قال مسؤول كبـير يف اإلدارة اإلمريكية " :نحن ال نريد  ،يف
احلصـول علـى قـرار ،ان نـسلـم ان مثل هـذا القـرار كـان مـطلـوبـاً
دستــوري ـاً" .فــالــرئيـس بــوش يــرفـض هــذه الفكــرة ،إذ قــال "عنــد
املوعد احملدد" وهو يـوم  4أيلول  ، 2002ستتوجه هذه اإلدارة إلى
الكونغـرس لتطلب منه املـوافقة الالزمة التـي تتناسب مع حجم
التهديد.
فــإذا ذهب بــوش للحــرب دون احلصـول علـى "املـوافقـة الالزمـة"،
فقــد يكــون من الـصعب عـليه الـوصــول بهـا إلــى نهـايـة مــوفقـة.
وبـدون قـرار مـن الكـونغـرس يقـر احلــرب يف ذلك الــوقت ،يـصبح
القـرار الذي يـقره الكـونغرس النهـاء احلرب يف الـوقت احلـاضر،
ليس له اية أهمية.ان اجلدال الغاضب بعد األحتالل حول سوء
املعلــوم ــات األستـخب ــاراتيــة عـن العــراق ،قــد يكــون أشــد غــضب ـاً،
عـنــدمــا ت ــرتفع ن ـسـبــة اصــابــات اجلـنــود األم ــريك ــان يف املعــركــة
ويتضـاءل التأييد الشعـبي للحرب ،فقد استطـاع عضو كبير من
أعضاء احلزب الـدميقراطي ان يقود حركـة معارضة للحرب من
داخل الكـونغـرس دون ان يفكـر بشـأن ملـاذا صـوتـوا لقـرار احلـرب،
ومل ــاذا فعل ــوا ذلك ،آن ــذاك ،س ــوى أنهـم رسـم ــوا ص ــورة لـته ــدي ــد
صـ ــدام حـ ـسـني احملـ ـسـ ــوس ،ولـيـ ــس امللـمـ ــوس ،مـن خـالل نف ــس
العبارات التي استخدمها الرئيس بوش.
بعض أعضاء اجمللس التشريعي من الدميقراطيني أثاروا الرأي
العـام بـاجتـاه تقـصيـر اإلدارة وعـدم جـدارتهـا يف تـسـييـر األمـور،
واألكثـر من ذلك انهم عيـنوا مرشحـاً رئاسيـاً قام بتغيـير وجهات
نـظــره ،عنـدمــا أوضح الـسـبب وراء تـصـويـته للحــرب ،فقــد يعني
الدميـقراطـيون بـشكل مـفاجـئ مرشـحاً مـعارضـاً للحـرب  ..وقد
يفوز يف االنتخاب.
يف الوقت احلـاضر ،العمل بطيء نـوعاً ما ،والتقـدم باجتاه عراق
مستـقر بعد صـدام ،أمر صعب ،فقـد نغرق يف عمليـة االنسحاب،
تاركني خلفنا عراقاً يسير نحو حرب أهلية أو أسوأ منها.
ان حـك ـم ـ ــة ال ـ ــرئ ـيـ ــس ب ـ ــوش يف احل ـصـ ـ ــول علـ ـ ــى تف ـ ــويــض مــن
الك ــونغــرس ل ـشـن احلــرب كــانـت ت ـسـتلهـم جــذورهــا مـن حكـمــة
األجـداد املـؤســسني للــدستـور .يف املــستـقبل سـيكـون لـزام ـاً علـى
اجلمهـوريني الذين يـقولون انـهم يعتقدون بـالتفسيـر األساسي،
القـدمي ،للدسـتور اسـتخدام منـوذج بوش يف إعـادة صيـاغة املـبدأ
الـدستوري القـائل :يف هذه اجلمهـورية ،احلـرب تتطلب تفـويضاً
دستـورياً .والتـاريخ واضح ،ففي دراسته الـشاملـة "سلطـة احلرب
الــرئــاسـيــة" أوضـح الكــاتـب لــويــس فـي ـشــر ان م ـســودة الــدسـتــور
األصليـة قــالت " :مـن حق الكــونغــرس فقـط اتخـاذ قــرار بـ "شن
احلرب".
تكــشف املالحـظــات املــأخــوذة مـن القــوانـيني ال ــدستــوريــة انه يف
الوقت الـذي كان ينـاقش فيـه أسلوب لغـة هذه الـقوانيـني ،أقترح
بـيــرس ب ــوتلــر ،مـن كــارولـيـنــا اجلـنــوبـيــة ،حت ــويل الــسلـطــة مـن
الكــونغـرس إلـى الــرئيـس " ،الـذي لـن يقـوم بــشن احلـرب مــا لم
يؤيده الشعب".
لكـن ،بعــدهــا حتــرك جـيمـس مــاديـســون من فــرجيـنيــا و ألبــرت
كـيري مـن ماسـوشوسـتس الدخـال "اعالن" االضـراب علـى "شن"
احلرب؛ تـاركني القـرار للـسلطـة التنفـيذيـة للـرد علـى الهجـمات
املفــاجئــة" ،وأوضح كيــري  " :انه ال يتـوقع أبــداً يف جمهـوريـة مـا
حـركـة مـا متـنح تفـويـض ـاً للـسلـطــة التـنفيـذيـة وحـدهــا إلعالن
احلرب".
وقال جـورج ماسـون من فرجـينيا ،مـوافقاً علـى تعديل مـاديسون
وكـي ـ ــري انه " كـ ــان ضـ ــد مـنـح سل ـطـ ــة ،شـن احل ـ ــرب ،للـ ــسل ـطـ ــة
التنفيذية" .وقد جـرى التعديل ،فقال فيشر ان توضيح الرئيس
واشنطـن عام  ،1793ان  " :الـدستـور هو مـن يقوم مبـنح السلـطة
لـلكـ ــونغـ ــرس العالن احل ــرب؛ لـ ــذلك  ،لــن تك ــون هـن ــاك حـمل ــة
هـجومـية ،عـدوانيـة ذات أهميـة ميكن ان تتـخذ الـى ان يتـشاوروا
ويتــداولــوا يف املــوضــوع ثـم يكــون إقــرار مـثل هــذا االجــراء ،بعــد
ذلك".
عنـدمـا طلب الـرئـيس جـورج دبليـو .بـوش "مـوافقـة" الكـونغـرس
علـى احلـرب يف العـراق ،قـد ال يـتبع نـصيحـة محــاميه ،بل يـتبع
حــرفي ـاً فيـاً الــدستــور ،ألنه فعلهــا ،واتبع احلـكمــة البــاقيـة الـتي
وافق عليها واضع مسودة الدستور يف القرن الثامن عشر ،والتي
كـ ــان له ــا االثـ ــر االيج ــابــي عل ــى أول خـالف يف الق ــرن ال ــواح ــد
والعشرين .وعلى احملافظني ان ال ينسوا ذلك.
تيـرنس بي .جيـفري  :محرر للـوقائع اإلنسـانية وله عمـود ينشر
يف الصحف واجملالت احمللية.

عن :واشنطن تاميز

*بقلم  -خوسيه مانويل باردسو
ترجمة  -زينب محمد
لالزدهـ ــار واالســتقـ ــرار يف املـن ــطق ـ ــة وعلـيـنـ ــا
تـشجيـع التكـامل بـني دول اجلنـوب ـ اجلنـوب
وخـلق س ـ ــوق اقلـيـمـيـ ــة وتـفعــيل االسـتـثـمـ ــار
وتنـشـيطه والـنمــو لتقـليل الفـارق يف الثـروات
بني اوروبــا وجيـرانهـا ،ويف احلـقيقـة فــان ثلث
الـشعـوب لـدى شـراكـاتنـا املتـوسـطيـني هم اقل
مــن ( )15ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،ومي ـثـل ـ ـ ــون م ـ ـ ــورداً ق ـ ـ ــويـ ـ ـ ـاً
للـمـ ـســتقــبل وقـ ــوة غـيـ ــر مـ ـسـتـثـمـ ــرة لـ ــديهـ ــا
امكانات كبيرة ،ولكن مع ثمانية ماليني طفل
غيـر متعلـم علينـا بـاملـزيـد مـن العمل ان اردنـا
االسـتـثـمـ ــار الك ــامـل لهـ ــذه الق ــوة الـب ـش ــري ــة
الكـامنـة ،ويف هـذا املـسعـى ،فــان القضـاء علـى
االمـيــة ام ــر مهـم ،وله ــذا جعلـنــا عــام ()2015
عامـا نهائيـا للقضـاء على هـذه الكارثـة ،وعدا
ذلك ،يـشـكل التـسـاوي بني االنـاث والـذكـور يف
احل ـص ـ ــول علـ ــى فـ ــرص الـتـعلـيـم واملـ ــدرسـ ــة
جلمـيع االطفـال يف املـرحلــة االبتــدائيـة احـد

اول ــوي ــاتـن ــا ،ان كل ه ــذه الـتح ــدي ــات تـتــطلـب
ن ــضج ـ ــا وم ـث ـ ــاب ـ ــرة يف الـعالق ـ ــات بــني اوروب ـ ــا
وشـركـائهـا يف املتــوسط ،ويف الـذكـرى العـاشـرة
لـتـ ــأسـي ــس شـ ــراكـتـنـ ــا نـ ـســتغـل الفـ ــرصـ ــة يف
بـ ــرشلـ ــونـ ــة لـتـلقـي ن ـظـ ــرة فخـ ــر وزهـ ــو علـ ــى
جنـاحــاتنـا املــاضيــة والتــوجه نحـو املـسـتقـبل
علـ ـ ــى امل ال ـتـغلــب عل ـ ــى الــتح ـ ــدي ـ ــات ال ـتــي
حددناها النفسنا.
يقول املـؤرخ الكبير ابن خلـدون" :ان من يسير
امـام رفـاقه فهـو قـائــد ،حتـى وان مـضت قـرون
قـبل االعتـراف به علـى انه قـائــد ويف الشـراكـة
االوروبـي ــة املـت ــوسـطـي ــة اثـبـتـن ــا القـيـ ــادة لكـن
مـواطنيننـا هذه املرة سـوف ال ينتظـرون قرونا
لكي يجنوا ثمارها.
*(رئيس املفوضية االوروبية)

عن  -ليبراسيون

