12

العدد ()599االحد( )12شباط 2006

POSITION

مواقف

NO (599)Sun. (12) February

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (
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بقلم :روبرت فسك
ترجمة:املدى

واآلن ..جــاءت الــرس ــوم الكــارتــونـيــة الـتـي تـظهــر الـنـبـي
محمد بـشكل مسيء .السفراء ينسحبون من الدمنارك،
دول اخللـيج تخـلي رفــوفهــا مـن املنـتجــات الــدمن ــاركيــة،
مـ ـسـلح ــو غـ ــزة يه ــددون االحت ــاد األوروبـي ،ويف ال ــدمن ــارك يـعلـن
فيـلمـنغ روس ،احملــرر "الـثقــايف" يف الـصحـيفــة الـتي نـشــرت هــذه
الـرسوم الـسخيـفة يف أيـلول املـاضي –يعلن بـأننـا نشـهد "صـداماً
بـني احل ـضـ ــارات" بـني ال ـ ــدميقـ ــراطـي ـ ــات الغـ ــربـيـ ــة الـعلـمـ ــانـيـ ــة
واجملتمـعات اإلسالمـية .وهـذا يثبت ،كـما أفـترض ،أن الـصحفيني
الدمناركيني يسيرون على خطى هـانس كريستيان اندرسون .آه يا
ربي ،يا ربي إن ما نشهده هو طفولية حضارات.
لـ ــذلك دع ــون ــا نـنــطلق مـن "وزارة الـص ــدق" .إنه ــا لـي ـسـت قـضـي ــة
العلمـانية ضد اإلسالم .بـالنسبة لـلمسلمني ،النبي هـو بشر تلقى
الــوحـي اإللهـي مبــاش ــرة من اهلل .نـحن نــرى أنـبيــاءنــا كــشخــوص
تاريخـية علـى نحو بـاهت ،وهم يف نـزاع مع حقـوق اإلنسـان عالـية
التقـنية ،احلقـيقة هي أن املـسلمني يعيـشون دينهـم .نحن ال .لقد
احتفظـوا بإميانهم عبر تقلبات تاريخـية ال حصر لها .لقد فقدنا
ديـننــا منــذ زمـن .ولهــذا نـتحــدث نـحن عـن "الغــرب ضــد اإلسالم"
بـ ــدالً مـن "املـ ـســيحـيـ ــة ضـ ــد اإلسـالم" ألنه لـم يـتــبق الـكـثـيـ ــر مـن
املـسـيحـيني يف أوروبــا .ال ميكـننــا جتـنب هــذا بــإطالق الـصـيحــات
علـى ديـانـات العــالم األخــرى ومن ثـم نتـسـاءل ملـاذا ال يـسـمح لنـا
بالهزء من النبي .إضـافة إلى ذلك ،مبقدورنا ممارسة نفاقنا على
املشاعر الـدينية .أتذكـر قبل نحو عقد من الـزمان كيف أظهر فلم
"اإلغواء األخيـر للسيد املـسيح" السيد املـسيح ميارس اجلنس مع
امـرأة .يف باريـس ،اضرم أحـدهم الـنار يف دار سـينمـا تعـرض الفلم
مسبباً مقتل رجل شاب.
كمــا أتــذكــر أيـض ـاً أن جــامعــة أمــريـكيــة دعتـني قـبل ثـالث سنــوات
إللقاء محاضـرة .احملاضرة كانت بعنـوان "أيلول :سل عمن فعلها،
ال تسأل عن السـبب من أجل اهلل" .عندما وصلـت اجلامعة وجدت
أنهم حـذفوا جملـة "من أجل اهلل" وقالـوا السبب هـو "إننا ال نـريد
أن جنـرح حسـاسيـات معيـنة" .آهـا ها هـا ..إذن لديـنا "حـساسـيات"
أيضا.
بـكلـم ــات أخ ــرى ،بـيـنـم ــا ن ــدعـي بـ ــأن عل ــى امل ــسلـمــني أن يك ــون ــوا
عـلمــانـيني صــاحلـني عنــدمــا يـتعلق األمــر بحــريــة الـتعـبيــر –أو
بــالــرســومــات ال ــرخيـصــة –فــإن مبقــدورن ــا القلق بـش ــأن التـقيــد
بـديـننـا الغـالـي أيضـاً بـذات املقـدار .كمـا إنـني اسـتمـتعت بـاملـزاعم
املغرورة لـزعماء أوروبـا بأنهم ال يـستطيعـون السيطـرة على حـرية
التعبير أو علـى حرية الصحافة .هذا هـراء لو نشر بدالً من رسوم
النـبي رسـومـات لـرئيـس احلـاخـامــات اليهـودي بقـنبلـة علـى شكل
قبعـة ،ألصـمت صـرخـات "معـاداة الـسـاميـة" آذاننـا ،كمـا غـالبـاً مـا
سـمعـن ــا شك ــاوى اإلس ــرائـيلـيـني عل ــى ال ــرس ــوم الك ــاريك ــات ــري ــة يف
الصحف املصرية.
األكـث ــر مـن هـ ــذا ،يف بعــض ال ــدول األردنـي ــة –يح ـظ ــر مب ــوجـب
القـانــون إنكــار أعمـال اإلبــادة البـشـريـة .يف فـرنـسـا –علـى سـبيل
املثــال –يحـظــر القــانــون القــول بــأن الهــولــوكــست الـيهــوديــة أو
الهــولــوك ــوست األرمـني ــة لم حتــدثــا .لــذلـك من احملـظــور قــانــونــا
إطالق تصريحات معينة يف الدول األوروبية.
ال أزال غيــر واثق إن ك ــانت هــذه الق ــوانني تـبلغ أهــدافه ــا ،فمـهمــا
سنـنت ق ــوانني حــول إنكــار الهــولــوك ــوست ،فــإن معــاداة الـس ــاميــة
سـتحــاول دوم ـاً أن جت ــد لهــا سـبـيالً م ــا .نحـن ب ــالكــاد ن ـسـتـطـيع
ممارسـة الكبـح السيـاسي ملـنع منكـري الهولـوكوسـت ومن ثم نـبدأ
بـالصـراخ حـول العلمـانيـة عنـدمـا جنــد املسلـمني يعتـرضـون علـى
صورة نبيهم املغيضة واملهينة.
بالنسبـة للعديد من املـسلمني ،كانت ردة الفـعل "اإلسالمية" حول
هـ ــذه الق ـضـيـ ــة مح ــرج ــة .وهـنـ ــالك سـبـب وجـيـه لالعــتق ــاد ب ــأن
املـسلـمني يــرغبـون يف إدخــال عنـاصــر إصالح يف ديـنهم .لـو كــانت
هذه الرسوم تهـدف إلى دفع قضية هـؤالء الذين يريدون اإلصالح
إلى األمـام ،ملا بـالى أحـد .لكنـها كـانت تـهدف إلـى أن تكـون مثـيرة
لالستفزاز .لقد كانت فظيعة ألنها فقط سببت ردة الفعل هذه.
لـسنا يف وقـت مناسـب إلثارة قمـامة صمـوئيل هنتـنغتون القـدمية
حـول "صـدام احلـضـارات" .يف إيــران اآلن حكـومـة رجــال دين مـرة
أخـرى ،وكـذلك يف العـراق ،الــذي لم يفتـرض فيه أن يـنتهي بـإدارة
ديـنيـة مـنتـخبــة دميقــراطي ـاً ،بل هكــذا هي احلــال عنـدمـا تـطـيح
بـالدكـتاتـوريني .يف مـصر فـاز اإلخوان املـسلمـون بـ %20من املقـاعد
يف االنــتخ ــاب ــات الـب ــرمل ــانـي ــة األخـي ــرة .واآلن ل ــديـن ــا حـم ــاس يف
فلـسـطـني .هنـاك رسـالـة يف هــذا ،أليـس كــذلك؟ الـرسـالــة هي أن
السـياسـية األمـريكـية –يف تغييـر األنظمـة يف الشـرق األوسط –
لم حتقق أهـدافهـا .هــؤالء املاليني مـن النـاخـبني كـانـوا يفـضلـون
اإلسالم على األنظمة الفاسدة التي نحن فرضناها عليهم .واآلن
تأتي الرسوم الدمناركية لترمى فوق هذا احلريق!
علــى ايــة حــالــة ،املـســأل ــة ليــست يف أن يــرسـم النـبي أو ال ي ــرسم.
املـشكلـة هي أن تلك الـرسـوم تصـور الـنبي العـربي بصـورة بن الدن
العـنيفة .إنـها تصـور اإلسالم كدين عـنف .هو ليـس كذلـك .أم إننا
نريده أن يكون كذلك؟

عن :االندبندنت

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

البنتاغون أعد سرتاتيجية جديدة ضد اإلرهاب
اك ــمل رئ ـيـ ــس ه ـيــئـ ـ ــة األركـ ـ ــان
املـشتـركـة يف الـرابع مـن شبـاط
است ــراتيـجيــة ســريــة وجــديــدة
ح ــول مك ــافح ــة االره ــاب الـتـي
تـسـتلــزم مـن اجليـش ان يــركــز
عل ـ ــى ت ـ ــسع م ـن ـ ــاطـق مح ـ ــددة
الهمـيتهــا يف نشـاط ايـة شبكـة
ارهابية.
يف االول من شبـاط وقع رئـيس
هيئة االركان املشتركة اجلنرال
ب ـي ـت ـ ــر ب ـ ــايـ ــس ،وث ــيق ـ ــة ه ـ ــذه
االستــراتيـجيـة وصــادق علـيهـا
وزيـر الدفـاع دونالـد رامسفـيلد
وه ـ ــي ت ـ ــن ـ ـ ــص عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن وزارة
ال ــدف ــاع تـبـ ــدأ بحـملـ ــة واسع ــة
اللقـ ـ ــاء الق ـب ــض والـهج ـ ــوم او
حتييـد قادة االرهـابيـني وكشف
مالجــئهـم وم ـصـ ــادر متـ ــويـلهـم
وطـ ــرق ات ـص ـ ــاالتهـم وتــنقـلهـم
ح ـ ــول الع ـ ــالــم ك ـم ـ ــا ت ـتـ ــطلــب
ـ
الـتركـيز علـى كيفيـة تنـظيمهم
جل ـمـع املـعـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات واالف ـ ـ ــراد
واالعداد االيديولوجي.
ت ـ ـض ـم ـنــت الـ ـ ـ ــوث ـيـق ـ ـ ــة اوام ـ ـ ــر
لـلجـي ــش بـ ــدحـ ــر االرهـ ــابـيـني،
م ـشـ ــددة عل ــى أن هـ ــذا العــمل
يـتــطلـب "عــملـي ــات ع ــسك ــري ــة
مـتـ ــواصلـ ــة لــتحـ ـسـني الـ ــوضع
وخلـق استـخبــارات تــسمـح لنــا
مب ــداهـم ــة مـنـظـم ــات االره ــاب
العاملية".
قال مسـؤولون يف البنتاغون ان
ـط ـ ـ ـ ــة الــكـ ـ ـ ـ ــامـل ـ ـ ـ ــة لـه ـ ـ ـ ــذه
اخل ـ ـ ـ
االسـت ــراتــيجـي ــة سـتـ ــوزع عل ــى
اجليــش خالل االيــام القــادمــة
وقام احد كـبار املسؤولني هناك

بتــزويــد صحـيفــة الـنيــويــورك
تاميـز بنسخـة متاحـة للجميع
ح ــذفـت مــنه ــا ف ـص ــول س ــري ــة
لـل ــغ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة ع ــن الـ ـن ـ ــش ـ ـ ــاط ـ ـ ــات
االســتخـبـ ــاراتـي ـ ــة والعــملـيـ ــات
ال ــع ـ ـ ـســكـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــة ،إذ يـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث
املسؤولـون العسكريون عن هذه
الوثيقة يف نطاق السرية.
حتـدث ضــابط عـسكـري قـائالً:
ان مـن بـني األجـ ــزاء الـ ـسـ ــريـ ــة
استهـداف الــشبكـات االرهــابيـة
وزعمـائهـا ،وتـوقع سقفـا زمـنيـا
لتلـك املهمـات .ذكـرت الــوثيقـة
ان الـنج ــاح سـيـتـحقق عـن ــدم ــا
ـي ـ ـ ــتـ ـ ـ ــم الــقـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
"ايديولوجيات العنف املتطرف
والهجـمات االرهـابيـة بحيث ال
ميكـن ان ت ـشـكل خ ـطـ ــرا يه ــدد

ح ـ ــي ـ ـ ـ ــاة اجملـ ـتـ ـمـع ـ ـ ـ ــات احل ـ ـ ـ ــرة
واملتفتحـة" ومع تأسـيس "بيـئة
دولـية ترفض الـتطرف العنيف
".
ه ـ ــذا وق ـ ــد اس ـت ـب ـ ــدلــت خ ـط ـ ــة
استـراتيجيـة مكـافحـة اإلرهاب
السـرية التي كـتبت قبل سنتني
مـن قـبل رئـيــس هـيـئ ــة االرك ــان
والـتـي لـم تع ــرض ابـ ــدا لل ــرأي
العـام بهـذه الــوثيقـة اجلـديـدة
ال ـتــي مه ـ ــدت ن ـظ ـ ــامـ ـ ـاً ك ـ ــامالً
لقـي ـ ــاس اجله ـ ــود العـ ـسـكـ ــريـ ــة
ملـكـ ـ ـ ــافحـ ـ ــة االرهـ ـ ـ ــاب وتق ـي ـيــم
الــتقـ ــدم احلـ ــاصل يف املـنـ ــاطق
الـت ــسع املـ ـســتهـ ــدفـ ــة كل سـتـ ــة
اشهر .كان الهـدف من ذلك هو
تقــريــر مــا اذا كــان اإلره ــابيــون
يــؤســرون ويقـتلــون او يعــدلــون

عــن الـكـفـ ـ ـ ــاح الـع ـن ـيـف ال ـ ـ ــذي
يخلقوه.
ق ـ ــال م ـ ـس ـ ــؤول ك ـب ـي ـ ــر يف وزارة
الــدفــاع األمــريـكي ــة من ال ــذين
إش ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ــواَ يف ك ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلستـراتـيجيـةَ ان وزارة الـدفـاع
ح ــددت أكـث ــر مِـنْ  30مـن ـظـم ــة
إره ـ ــاب ـي ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة إن ـت ـ ـس ـبــت
لـتـن ـظـيـم الق ــاع ــدةِ و ن ـش ـطـت
منذ هجمات  11أيلولِ 2001.
تقــدم الــوثـيقــة اعـتــراف ـاً غـيــر
ـع ـ ـ ــادي ع ــن االثـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـلـ ـب ــي
للـعمليـات العـسكـريـة ولم تـورد
اي امثلـة إال أنها ذكرت " ميكن
ان تؤثـر الطـرق التـي نديـر بها
عـمليـاتنـا (بــاختيـار متـى واين
وكـ ـ ـ ـيــف) عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ــم
االي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوجــي لالره ـ ــاب .ان
معـ ــرفـ ــة حـ ـسـ ــاسـيـ ــة الـ ـسـكـ ــان
احل ـضـ ــاريـ ــة والـ ــديـنـي ـ ــة وفهـم
الطـريقـة الـتي يـستخـدم فيهـا
العـدو عـمليــاته ضـد الـواليـات
املـتحـ ــدة الع ــسك ــريـ ــة يجـب ان
يفيدنا يف عملياتنا".
ويـبــدو أن هــذا االعـتــراف جــاء
مـن اخل ــزي ال ــذي ع ــانـت مــنه
الــواليــات املـتح ــدة بع ــد ظهــور
االن ـت ــه ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــات ال ـتــي ح ـ ـصـلــت
لل ــمح ــتج ـ ــزي ــن يف سجــن اب ـ ــو
غـ ـ ـ ـ ــري ــب وب ــني ح ـ ـ ـ ــاالت ص ـ ـ ـ ــور
الـصلبــان والسـبح املعلقـة علـى
املدفعيـة االمريـكية الـتي ركزت
عليهـا وســائل االعالم العــربيـة
واسـتعـملـت مـثل ه ــذه الـص ــور
كحجة لتفسيـر جهود مكافحة
االرهــاب علــى انهــا حــرب علــى

بقلم :توم شانكر
ترجمة :مروة وضاء
االسالم .كمـا اكـد مسـؤولـون يف
وزارة الـدفــاع من املــشتــركني يف
كتـابة هـذه اخلطـة بان اجلـهود
امل ـب ـ ــذولـ ـ ــة السعـ ـ ــاف ضح ـ ــاي ـ ــا
تـسونـامي يف جنـوب شرق اسـيا
او مسـاعدة ضحـايا الـزلزال يف
بـاكستان خدم قـضية موَاجهة
العـقيدة اإلرهـابية اكـثر من أي
هجوم عسكري.
ـق ـ ــالَ مـ ــسـ ـ ــؤول ك ـبــيـ ـ ــر يف وزارة
الـدفـاع األمــريكيــة ان التحـدي
ال ــرئـيــس الـ ــذي واجهَ اجلـي ـشَ
كَ ـ ــانَ ايَجِـ ــادُ ال ـط ـ ــرقَ ملُحَـ ــارَبَـ ــة
الـشـبكـاتِ اإلرهــابي ـةِ النــاشطـةُ
يف دول ل ــيـ ـ ـ ـس ــت يف حـ ـ ـ ــرب مـع
الـواليــات املتحــدة .كمـا ذكـر يف
الـوثيقـة ان هذه املهـمة تـتطلب
من القـوات االمـريكيـة ان تقـوم
مبـ ـ ــسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة االمم االخـ ـ ـ ــرى
بتطـوير قـابلـياتـها يف مـكافـحة
االرهاب.
تـنــص ال ـ ــوثــيق ـ ــة عل ـ ــى ان مـن
مهـم ــات اجلـيــش مـنع انـت ـش ــار
ـلح ـ ــة غــيـ ـ ــر ال ـ ــشـ ـ ــرعــيـ ـ ــة
االس ـ
واسـ ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة وازال ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواد
الكيميـائية واحليـوية والنـووية
وت ـتـ ـض ـمــن تخـ ـص ـي ــص جه ـ ــود
الك ـت ـ ـش ـ ــاف وم ـ ــراق ـب ـ ــة ح ـي ـ ــازة
وتطوير مثل هذه االسلحة.
ان جـ ـ ــزءاً اسـ ـ ــاســي ـ ـ ـاً مــن هـ ـ ــذه
االسـت ــراتــيجـي ــة ك ــان ن ـظ ــري ــة
"تـ ــشجــيع قـ ـط ـ ــاعـ ـ ــات الع ـ ــالــم
االسـالمي الـتي تــدعـم سيــاســة
االحـتــواء واالعـت ــدال والقـبــول

باآلخـر " كما تتـضمن دعوة كل
اعـضــاء اجليـش " لِكـي يَكُـونـوا
مــدركني لـثقـافـةِ وعــاداتِ ولغـةِ
وفلــسف ـةِ الــسكــانِ املـتـضــرريـن
والـعـ ـ ـ ــدو ايـ ــضـ ـ ـ ــا ،وملـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ــة
ـط ـ ـ ــرف بـفـعـ ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة اكــب ـ ـ ــر
ال ـتـ ـ ـ
وتـ ـ ـشـجّـ ـيـعُ الـ ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراط ــيـ ـ ـ ـةً
واحلـريـةَ والـرخـاء االقـتصـادي
يف اخلارج".
كــان مـن بني األجــزاء الـســريــة
لهــذه اخلـطــة فـصــول تتـضـمن
وصفـاً لعـمليـات اسـتخبــاراتيـة
حــالـيــة بــاالضــافــة ال ــى وصف
مـهمــات وخـطـط محــددة .كمــا
وحتتـوي النسخـة السريـة على
اهداف او "حتقيق األهداف".
ق ـ ــالَ م ـ ـس ـ ــؤول ك ـب ـي ـ ــر يف وزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع األم ـ ــريـكـيـ ـ ـةُ ان ه ـ ــذه
الوثـيقة صـدرت "لتـوحيـد عدد
مِ ـنْ اآلراء ووجـهـ ـ ـ ــاتِ ال ـنـ ــظ ـ ـ ــر
املتعارضةِ حول اإلستراتيجيةِ
العسكريةِ التي يَجِب اتباعها".
تقـع مهــمـ ـ ــة حتـ ـ ــدي ـ ـ ــد جهـ ـ ــود
اجلـي ــش يف مك ــافح ــة اإلره ــابِ
إلــى قيــادة العـمليـات اخلـاصـة
الـ ـت ــي مـقـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا يف تـ ـ ـ ــام ــبـ ـ ـ ــا-
فلــوري ــدا.ونتــوقع يف األســابـيع
القـ ــادمـ ــة تفـ ــاصــيل اكـثـ ــر عـن
ـط ـ ـ ــة احل ـمـلـ ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــاملــي ـ ـ ــة
"خـ ـ ـ
لـلحـ ـ ــرب عل ـ ــى اإلره ـ ــاب" مــن
اجل ـن ـ ــرالِ ب ـ ــرايــن دي .ب ـ ــراون،
قائد قيادة العمليات اخلاصة.

عن :النيويورك تاميز

االقتراع ليس دميقراطية

بوش يساوي االنتخابات بالديمقراطية ،واحلركات االسالمية املتطرفة
يف الرشق االوسط ،تستغل صندوق االقرتاع

لـم تسـتنتـج الواليـات املتحـدة الدروس
الصحـيحة من فـوز منظمـة حماس يف
االنتخابـات الفلسطـينية .وقـد اعترف
بوش ووزيرة خارجيته كونداليزا رايس
ب ـ ــانهـمـ ــا لــم يقـ ــدرا قـ ــوة حـم ـ ــاس حق
قـدرهـا ،وكــان من الـواضـح ،انهمـا كـانـا
يــأمـالن ان تتـمخـض االنـتخــاب ــات عن
نـتـ ــائـج مخـتـلفـ ــة .لـكـن لـيـ ـسـت هـ ــذه
القضية.
فالنقـطة املهمة ،هي فـوز حماس الذي
كــشف عـن عجــز سـتــراتـيجـي كـبـيــر يف
الـتخطيـط االمريكـي للدميقـراطي يف
الشـرق االوسط .لقـد كانـت ادارة بوش
تـنشـد مــراراً مسـاواة االنتخـابــات التي
جتــري حــول الع ــالم بــالــدميق ــراطيــة،
وقـد كـانت منـشغلـة جـداً بـاالنتخـابـات
التي جـرت يف العراق ومـصر واالراضي
الفلـسطينية .لـكن يف الشرق االوسط،
يـوجـد تنـاقض :فـاحلـركـات االسالميـة

املـت ـطـ ــرفـ ــة تـ ـسـتـغل االنــتخـ ــابـ ــات كـي
حتـ ـصـل عل ـ ــى ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة وحتل مـحل
االنظمـة العلمـانيـة بحكـومة اسالمـية
ـره ـ ـ ـ ــا رجـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدي ــن .ه ـ ـ ـ ــذه
ـدي ـ ـ ـ ـ ـ
ـي ـ ـ ـ ـ ـ
الـستـراتـيجيـة حتـبط بـشكل فـاعل أي
امـل يف دمي ــق ـ ـ ــراط ـ ــي ـ ـ ــة حـقـ ـيـق ــيـ ـ ـ ــة يف
املـ ـنـ ـ ـط ــق ـ ـ ـ ــة .وم ــن ب ــني كـل االمـ ـثـل ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ــواضحـ ـ ــة عل ـ ــى ذلـك ك ـ ــانــت اي ـ ــران
واستـفتـاؤهـا يف عـام  1979الــذي شكل
اجلـمهــوريــة االسالمـيــة؛ واجلــزائــر يف
ـدم ـ ـ ــا انـهــت الـق ـ ـ ــوات
ـع ـ ـ ــام  ،1991عـ ــن ـ ـ ـ ـ
العسكـرية دورة التـصويت الـثانيـة بعد
مفــاجــأة جنــاح الــدورة االولــى جلـبهــة
اخلـالص االسالمـيـ ــة ،واآلن ال ــسل ـطـ ــة
الفلسطينية.
ان السياسـة احلالية للـواليات املتحدة
لــن ت ـ ــؤدي إل ـ ــى الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة ،ألن
ـال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة اك ـثـ ـ ــر بـك ـث ـيـ ـ ــر مــن
االنــتخ ــاب ــات .ف ــاالنــتخ ــاب ــات تـ ـشـجع

مشاركة الـشعب يف اختيار القادة ،لكن
ال ـ ــدميق ـ ــراطـي ـ ــة تـ ـسـتـن ـ ــد إل ـ ــى قـيـم،
واعـراف وقــوانني  -القـوانـني التـي من
طبـيعـتهــا الــدميق ــراطيــة احلـقيـقيــة،
ان ــه ـ ـ ــا ال مي ـك ــن ان متـ ـنـح ال ـ ـ ـسـلـ ــطـ ـ ـ ــة
ملنــظمــات اره ــابيــة اذاً ،يجـب علــى كل
احلـركـات الـسيــاسيـة ان تـرعــى املبـادئ
االســاسـي ــة لل ــدميقــراطـي ــة ،وان تلـبـي
ادنـ ــى ش ـ ــروطهـ ــا فــبل ان تـتـمـكـن مـن
امل ـش ــارك ــة يف االنـتخ ــاب ــات .ففـي اورب ــا
ميـنع القـانـون احلـركــات العــرقيــة من
املشاركة يف االنتخابات.
يجـب ان حت ــرم مـن ـظـم ــة حـم ــاس مـن
املشـاركة يف االنـتخابـات الفلسـطينـية،
وذلك خلـم ـس ــة اسـبـ ــاب :النه ــا ت ــري ــد
ت ــأسـي ــس حكـم اسالمـي يق ــوده رج ــال
الـديـن يف االراضي الفلـسـطيـنيـة؛ ومـا
زالـت حتــتفــظ مبــيلـ ـشـيـ ــات مـ ـسـلحـ ــة
م ـســتقل ــة؛ وه ــذه امللـي ـشـي ــات تـتح ــدى
غــالب ـاً احلكـومــة الفلـسـطيـنيـة وتـديـر

حمالت ارهـابيــة مكثفـة غيــر مشـروعـة
ضد اسرائيل؛ وترفض اتفاقيات اوسلو
التـي وضعت قـواعـد تــأسيـس الـسـلطـة
الفلـســطيـني ــة؛ واخيــراً ،تــريــد ت ــدميــر
اسرائيل وتعارض السالم ومفاوضاته.
حت ـ ـ ـ ــرم ح ــم ـ ـ ـ ــاس م ــن
ومـع ـه ـ ـ ـ ــذا ،ل ــم ـ
واس ـ ـ ــرائ ـيـل تـ ــط ـ ـ ــالــب
ـاب ـ ـ ــات ،ـ
ـخ ـ ـ ـ ـ
االن ـت ـ
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتح ـ ــدة ب ـ ــاق ـن ـ ــاع رئ ـيـ ــس
الـسلطـة الفلـسطـينيـة محمـود عبـاس
ب ــاالص ــرار عل ــى ش ــروط احل ــد االدن ــى
هـذه (التي من احملتمل جداً ان ترفض
مـن قـبل حـم ــاس) ،وحت ــذر مـن نـتـ ــائج
الــسمـاح مبـشـاركــة غيـر مـشـروطــة لهـا
لـسـوء احلـظ ،اهـمل بـوش اسـرائـيل يف
هـذه احلـالـة وعـوضـاً عن ذلك قـبل من
عباس ضمانات مشكوكاً بها.
اوضـح معـلقـ ــو االخـبـ ــار ان احلـ ــركـ ــات
االسالمـي ـ ــة املـت ـط ـ ــرف ـ ــة ت ـصــبح اكـث ـ ــر
اعـتــداالً وبــراغـمــاتـيــة عـنــدمــا تـتــولــى

ال ــسل ـطـ ــة .لـكـن الـتـ ــاريخ احلـ ــديـث ال
ي ــدعـم ه ــذا االدع ــاء ،فـبع ــد  25ع ــامـ ـاً،
اظهــر حكم رجـال الـديـن االسالمي يف
ايـ ــران ،انهـ ــا مـ ــا زالـت مـت ـطـ ــرفـ ــة ،وان
طـ ــالـبـ ــان اقـ ــامـت ن ـظـ ــام ـ ـاً قــمعـي ـ ـاً يف
افغانستان؛ كما بقي حزب اهلل منظمة
اره ــابـي ــة ،وعل ــى ال ــرغـم مـن ذلـك له ــا
ممـثل ــون يف احلكــومــة اللـبـنــانـيــة .ويف
ال ــشهـ ــر الق ــادم ،مـن احملـتـمل ج ــداً ان
تكـون حلماس عالقـات ستراتـيجية مع
القـوى االسالميـة املتطـرفة مـثل ايران
وحــزب اهلل اكـثــر مـن تــشكـيلهــا روابـط
جادة مع الغرب.
ان معــارضي الــدميقــراطيـة يف الـشـرق
االوس ــط س ـي ـ ـس ـتـغل ـ ــون ف ـ ــوز ح ـم ـ ــاس
ليعطلـوا ،على نحـو سيء ،االصالحات
الـسيـاسيـة املطلـوبـة يف املـنطقـة .وهـذا
ل ــن يـ ــك ـ ـ ـ ــون ـال ـ ـ ـ ــدرس احلـقـ ـيـق ــي م ــن
االصالح الـ ـ ــدميق ـ ــراطــي بل هـ ـ ــو دافع

بقلم :ايتان غيلبوا
ترجمة :فضيلة يزل
الج ـ ـ ــراء االنـ ـتـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات اوالً ،وعـلـ ـ ـ ــى
ـ
الــواليــات املـتحــدة واوروبــا ان يــشجعــا
مجـتــمعـ ــاتهـمـ ــا علـ ــى اقـ ــامـ ــة اعـ ــراف
وقـوانني متيـنة ،تلتـزم باملـوافقة عـليها
جـمـيع احل ــرك ــات قـبل ان ي ـسـمـح له ــا
باملشاركة يف االنتخابات.
ان عمـليــة دميقــرطــة الـشــرق االوسـط
سـ ـت ـ ـ ـسـ ـت ــغ ـ ـ ــرق سـ ـن ــني ع ـ ـ ــدة ،واج ـ ـ ــراء
انـتخ ــاب ــات ث ــابـت ــة تـتــصف ب ــالـنج ــاح
والـشــرعيــة ،سـيبــرهـن علــى ان البـحث
عـن دميق ــراطـي ــة حقـيقـي ــة ،ام ــر غـي ــر
كاف.

عن :لوس اجنلس تامييز

(*) ايتان غيلبوا :استاذ زائر ملادة
الدبلوماسية العامة يف مدرسة
اينبنيرغ لالتصاالت يف الواليات
املتحدة.

